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Riktlinjer för  
           Pelarbladet 
 
Redaktionens ambition är att ge ut en levande 
aktuell tidning som både är utåtriktad och 
speglar verksamheten på Klubbhuset samt 
medlemmarnas vardag. För att åstadkomma 
detta är allt material från medlemmar och 
stödmedlemmar av stort värde för oss. Vi har 
antagit följande riktlinjer för vår tidning: 

 

• En allmän positiv riktlinje för tidningen är att 
den skall motverka fördomar om människor 
med psykiska problem. 

 

• Politiska eller religiösa texter är välkomna 
men så att tidningen blir ett debattforum och 
inte ett propagandainstrument för något en-
skilt parti, särskild religion eller religionstolk-
ning. 

 

• Texter skall vara allmänt begripliga. De får ta 
upp komplicerade frågor men det ska vara 
möjligt för alla att följa tankegången. 

• Texter eller bilder får inte innehålla något 
som kränker grupp eller enskilda. 

 

• Alla citat ska ha angiven källa. 

 

• Tidningen har ingen ansvarig utgivare vilket 
innebär att anonyma bidrag inte tas in. 

 

• Var och en måste med sitt namn ta ansvar för 
sitt bidrag. 

• I redaktionen:  Elisabet Ejvlad, Lotta Eriksson, 
Lisbet Englund, Elina Degerlund, Rose-Marie Fa-
gerlund,  Emma Paulsson, Myra Forsström, Kevin 
Fagerlund, Alex Cosmin, 

 

• Redaktionen förbehåller sig rätten att göra 
redaktionella ändringar i inkomna bidrag och 
avgör vad som slutligen ska komma i tidning-
en. Om redaktionen av någon anledning inte 
kan besluta hänskjuts avgörandet till klubb-
huschefen. 

 

  Innehåll 
 

   2. Riktlinjer och innehåll 
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 5. Steel fm hjälpen 
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  Ledaren 
 
 

Året 2020 börjar lida mot sitt slut, ett år som 
inte är likt något tidigare år. Coronaepidemin 
som drabbat hela världen och som vi just nu 
befinner sig oss mitt i. 
 
Coronan som påverkar oss alla och ingen vet 
ännu hur och när det kommer att sluta. Ett li-
tet hopp finns nu till att vaccin är på gång, så 
förhoppningsvis ser nästa sommar ljusae ut.  
 
Klubbhusens styrka runt om i världen visas 
sig igen i form av hur klubbhusen organiserar 
sig i sitt arbete att stöda sina medlemmar ge-
nom bland annat virtuella klubbhus. 
 
Virtuella klubbhus ersätter inte fysiska men 
vi stöder varandra via virtuella klubbhus värl-
den över. Virtuella klubbhus har även aktive-
rat medlemmar som är i riskgruppen eller har 
förkylningssymtom kan delta i verksamheten.  
 
Glädjen var stor då Pelaren kunde öppnas 
igen fysiskt i början av juni, vi hoppas att vi 
inte behöver stänga ner huset fysiskt igen.   
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaren behövs mer än någonsin , det har 
också Coronan visat. Klubbhuset har även ut-
ökats med flera nya medlemmar under den 
här tiden. På  Pelaren finns det så mycket vis-
dom och klokhet, ofta glömmer man bort 
styrkor hos personer med psykisk ohälsa.  

I klubbhus är öppenhet, ömsesidig respekt 
och ärlighet grundläggande (we are not 
alone). På så sätt får man känna sig behövd 
och man är med i något som är större än sig 
själv. 

Vi blir också hela tiden påminda om hur vik-
tiga riktlinjerna och den arbetsinriktade dagen 
är för att verksamheten ska fungera. Att vara 
behövd och acceptans för den du är, öppen-
het. Vi har alla rätt till våra känslor och upp-
levelser. 

2021 träder även KST  i kraft, vi vet ännu 
inte hur det kommer att se ut för Pelarens del, 
men vi litar på att beslutsfattarna inser Pela-
rens betydelse i samhället. 

 

// Lisso och Lotta 
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En liten man går runt omkring och säger att 
han är större på insidan.. Ja, han far runt i 
andra länder och berättar hur det kommer 
sig. 
 
   Min utställning ”collopolaritet” har gjort 
att jag växt på insidan. Till exempel Grodan 
och korset. Hela historian om det går inte av 
för hackor. Och här ska du få höra min berät-
telse. 
 
   Jag har haft en god vän från Thailand bo-
endes i huset där jag nu bor.  Hon flyttade 
hem för att ta hand om sin man när han var 
mycket dålig och själv hade hon råkat ut för 
att vara i sämre kondition en längre tid. Men 
när hon flyttade lämnade hon till mig en hel 
del saker. Bland annat den här krakelerade  
grodan i fajans. Jag har haft henne liggandes 
på sidan här hemma och korset som jag köpte 
på Emmaus har hängt  utifrån ett hål i gro-
dans botten.  
 
Nu fick hon komma med  till klubbhuset i min 
utställning som egentligen inte är en riktig 
utställning utan en  ”Mellan-utställning”, 
mellan utställningarna. Bara att sen ville 
Frank köpa korset för 5 e. Det fick han och 
jag hade  erbjudit  att han kunde få det.  
 
I samma veva så har Viola velat  köpa  av 
mig en schal. Det är nu många år sedan  som 
jag tillverkade och sålde dem för 35 e. Jag 
sade såhär. Garnet kostar  15 , jobbet kostar 
15 och så blir det 5 e som jag inte vet vad jag 
ska göra med. Schalarna har jag dels sålt och 
dels gett bort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men nu börjar den här berättelsen fara iväg. 
Just det handlar min utställning om. ”att vilja 
vara överallt och tillsammans med alla samti-
digt.” 
 
 
   I utställningen finns en bulle med som jag 
hittade utanför Matthis Punkten i Västernäs 
Berättelsen om bullen är också med i utställ-
ningen. Och nu… 
    
 
 
Och nu tillbaka till mina schalar, som ibland 
blir kaftaner, såden  rödbetsröda av yllegarn 
igen från Emmaus. som blev klar på julafton 
för några år sedan. 
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   Det var samma person som var med då och 
som bor i grannhuset. När jag var klar med 
min kaftan satte jag den på mig och gick ut. 
Då var julbön i Margaretagården och jag sa 
till Elis, Kom med nu, men han sade att han 
inte hade tillräckligt fina kläder. Då sade jag, 
”om det är nån som har fina kläder så är det 
du Elis. 
 
 
   Och han kom med mig till Margaretagården 
som var smockfull med  folk. Mera vill jag 
inte skriva till dig idag. Få ihop berättelsen 
på ditt sätt! Fyra sjalar har jag kvar och jag 
säljer dem för 35 e. När jag sålt dem har jag 
bara  50 e att betala tillbaks till min mor för 
cykeln. 
    
 
 
Ps Nu kanske du förstår  varför mitt prat far 
iväg från det ena till det andra, jag lever så. 
   15 e var vad en säck majs kostade i Afrika 
för länge sedan och det kunde räcka till en 
familj ett helt år. Jag fick vara med och göra 
mission när jag kunde understödja. En stol 
från Indonesien köpte jag för 1000 e. Det ver-
kade horribelt just då men det hade inte fun-
gerat för mig att betala hyran hur jag än för-
sökte. Därför kunde jag ta ut 1000 euro och 
det var i Ålandsbankens automat i Västernäs. 
Nu är den borta och istället har vi matbanken 
där. Ds 
 
/// Lisbet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SteelFmhjälpen 2020 ♥ 
Klubbhuset Pelaren 

Trots att vi just nu lever mitt i en pandemi 
ställer vi inte in - vi ställer om och flyttar 
ifrån den lilla buren på torget i Mariehamn till 
våra egna stora lokaler på Blomstringevägen i 
Jomala för att på så sätt "Corona-anpassa" 
maratonsändningen. Vi kommer fylla huset 
med artister, musiker, konstnärer, intressanta 
personer och en massa kärlek, fast på avstånd. 
En kombination av talkshow och konsert un-
der 24 timmar. Allt kan följas via nätet, tvn 
eller våra traditionella kanaler. 

 
Håll huvudet kallt och hjärtat varmt  

 Tillsammans fixar vi det här och gör skillnad  

 

Gör dina inbetalningar till Ålands 
Fountainhouse r.f  

SteelFMhjälpenkonto på Ålandsbanken 

                           Kontonummer :              
(IBAN): FI33 6601 0010 6486 08 
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På tal om rädsla! 
 
Människor styrs inte enbart av andra med 
rädsla utan även av sig själva. 
 
Rädslan är en grundfaktor hos människan 
som går ut på att möta eller fly iväg ifrån. 
 
Oftast grupperar människorna sig med sina 
åsikter och tankar. 
 
Och det som uppfattas udda och inte tolerer-
bart av samhället ses som inte acceptabelt. 
 
Det som inte accepteras , skämmer sig  
människan för och vågar inte vara sig själv 
som den individ den är. 
 
Saker som människor inte förstår sig på kal-
las för konstigt, bisarrt och människor drar 
sig undan eftersom de inte har förståelse el-
ler tillräckligt med kunskap om ämnet i 
fråga. 
 
Vilken grupp har mera rätt att bestämma vad 
som är acceptabelt eller inte acceptabelt. 
 
Istället för att döma, borde människor disku-
tera och bilda en förståelse för att undvika, 
exkludering. 
 
Vi människor är alla olika individer men 
ändå samma människa, och som tur är så är 
vi alla olika som gör att livet inte blir trå-
kigt./// Elina 
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Hur funkar det?  
Så här fungerar Zoom på en dator med win-
dows:  
(Kolla länger ner hur du gör ifall du har en telefon) 
Steg 1: 
Första gången du deltar via Zoom måste du ladda ner 
ett litet program. Sen fungerar allt när du använder 
Zoom nästa gång igen. 
Du börjar med att trycka på den här länken: https://
zoom.us/j/841120021 
 
Steg 2: 
Om du använder windows så ser det ut så här när du 
trycker på länken till nätcaféet: 

 
Ifall nedladdningen av programmet inte startar gen-
ast ska du trycka på programmet Zoom.exe nere till 
vänster. 
Beroende på din dator kan det även vara att du ska 
trycka på Zoom.exe uppe till höger. 
 
Steg 3: 
Efter att du laddat ner programmet kommer det upp 
en ny ruta. Där ska du skriva in ditt namn: 

 
 
Steg 4: 
Tryck på den blåa knappen där det står ”Join Mee-
ting” 
 
Steg 5: 
Tryck sedan på den blåa knappen där det står "I 
agree". 

 
 

 

 

 

 
Steg 6: 
Nu borde det komma upp en bild på dig själv från 
din webbkamera. Tryck på den blåa knappen där det 
står "Join with video" för att komma in till vårt nät-
café. 
 
 
 
 
 
 
Steg 7: 
Tryck på den blåa knappen där det står "Join with 
Computer Audio". 

 
 
Steg 8: 
Nu är du inloggad i Steg för Steg nätcafé. Du kan 
prata med andra medlemmar och Steg för Stegs per-
sonal. Men kom ihåg att inte prata i munnen på 
varandra. 
När du vill lämna mötet ska du trycka på "leave mee-
ting" nere i högra hörnet. 
 
 

Så här fungerar Zoom på mobiltelefon: 
  
Steg 1: 
Tryck på den här länken: https://zoom.us/
j/841120021 
När du första gången ska använda Zoom måste du 
ladda ner Zooms app. Du kan trycka på länken till 
mötet så kommer du till stället där du kan ladda ner 
appen. 
Efter att du laddat ner appen går du tillbaka och 
trycker på länken pånytt. 
Steg 2: 
Tryck på länken igen. Då kommer det fram en rutan 
dit du skriver in ditt namn. 
Steg 3: 
Välj "join with Video". 
Steg 4: 
Tryck på "Call with device audio" längst nere till 
vänster. Då kommer ljudet på. 
Steg 5: 
Kolla ännu att alla hör dig. Ifall du fortfarande inte 
hörs måste du trycka på mikrofonen längst ner till 
vänster. Där sätter man av och på mikrofonen. 

 

https://zoom.us/j/841120021
https://zoom.us/j/841120021
https://zoom.us/j/841120021
https://zoom.us/j/841120021
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            EN KORT HISTORIA OM MIG 

 
                 Hej , jag heter Alex .  
 
 
Jag är 24 år gammal och jag studerar svenska 
på Medis skolan på Åland. Jag kom hit från 
Rumänien och jag tänkte förändra mitt liv. 
 
                 Jag har varit här i tre år. I mitt land 
avslutade jag skolan och min profil handlade 
om matematik, ekonomi och lite om datorer.  
 
                 I Rumänien växte jag upp med min 
pappa, eftersom min mamma lämnade när jag 
var 13 år gammal. Hon är också på Åland och 
har varit här i 7 år. 
 
                 Förutom mitt språk vet jag hur man 
skriver och talar på engelska och lite att skriva 
och att prata på svenska. Här bor jag ensam i 
en lägenhet och jag gillar ansvaret. 
 
                 Min far lärde mig att veta hur jag 
ska hantera mig själv, för livet är svårt, och om 
du inte vet hur du ska hantera det, kommer ing-
en att hjälpa dig. 
 
                 Om var jag är nu, för närvarande, 
gillar jag mer än mitt land för 3 skäl. Den ena 
beror på att människorna är annorlunda och 
vänligare, andra beror på att luften är renare 
mer än i Rumänien och den sista är att jag kan 
lära mig mycket här. 
 
                 Mänsklig värdighet ger dig chansen 
att lita på din egen visdom att gå igenom livets 
svårigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Min dröm är att ha ett lugnt liv utan fördomar, 
att veta att det inte spelar någon roll att kämpa 
för det bästa huset, inte för den bästa bilen, inte 
för det bästa livet, men för ett tak och ett bord 
för att stanna hos någon vid bordet och att 
prata när som helst i livet, för det måste finnas 
fred och harmoni i livet, livet är ett mirakel, 
men många vet inte det. 
 
      Jag var glad att berätta något om mig.  
               Ha en underbar dag!!! 
 
// Alex 
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Pelarens Podcast 
 

På Pelaren har vi en egen Podcast som publi-
ceras på www.podbean.com. 
 
För den som undrar vad en podcast är för nå-
got så kan jag enkelt förklara att det är som ett 
radioprogram, där vi spelar in olika avsnitt 
och tar upp olika aktuella ämnen som vi sen 
laddar upp på internet så alla har möjlighet att 
lyssna. 
 
Vi har bland annat pratat om Psykisk ohälsa, 
sömn, humor, depressioner, HBTQ mm. 
Vi tar som sagt upp det mesta i vår podd.  
Man får jättegärna komma med förslag på äm-
nen som man vill att vi ska ta upp genom att 
skriva till oss på Facebook eller mejla på 
klubbhusetpelaren@hotmail.com 
 
Om man vill kan man prenumerera på podcas-
ten, då går man in på podbean och söker på 
Pelaren eller går via vår hemsida där den 
också finns och trycker på prenumerera. 
 
Jag delar länken från podcasten på Pelaren in-
tern och extern på facebook en gång i veckan, 
vanligtvis fredagar och man får gärna dela in-
lägget vidare så vi får fler lyssnare.  
Podden finns också numera på itunes. 
 
En liten cliffhanger är att Micke Björklund 
kommer att vara med i januari. 
 
Det jag till sist vill säga är att podden är inget 
utan er lyssnare och de som medverkar så 

kom gärna in och vara med i podden.    

 ///Rosie 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hej hörni alla!  

 

Julen är snart här och mörkret har lagts sig i 
över våran fina ö, jag skrev förra året om hur 
de kan vara för många under julen osv men i 
år är det ännu viktigare för oss att bry oss på 
ett annorlunda sätt dock, pga Corona läget så 
kom ihåg att umgås helst familjen bara för vi 
vill inte att Corona ska förstöra mera för oss 
än vad den redan har gjort.  

Men till det jag vill komma! 

Innan Coronan bröt ut så redan då så var det 
väldigt många människor som är ensamma! 
Människor med psykisk ohälsa som inte ens 
har råd till att fira jul eller inte ens ha ett tak 
över sitt huvud. 

 Det är så fruktansvärt men så är tyvärr san-
ningen, nu när det är Corona tider så är det 
ännu värre än det har vart tidigare många som 
förlorat sitt jobb eller blivit permitterade.  

Många fler mår dåligt psykiskt osv plus att det 
tyvärr så är det så att många flera har hamnat i 
ekonomiska bekymmer så att dom inte har råd 
att fira en så underbar högtid som julafton. 
Det jag skulle villa säga att jag vill att vi alla 
kan hjälpas åt att kanske inte åka å träffas i 
stora grupper utan ring/smsa med någon ni vet 
att är ensam! 

Ett mörker för en ensam människa är det 
värsta som finns och tyvärr är det väldigt van-
ligt i dagens samhälle. Prata i telefon med 
dom nära och kära ni har så att dom inte be-
höva sitta å känna att det är en mörk jul. 

Julen är en underbar högtid som vi vanligt vis 
firar med familj å släkt men i år kan man fira 
den via t.ex. FaceTime!! 

///Kevin 

 

 
 
 

http://www.podbean.com
mailto:klubbhusetpelaren@hotmail.com
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ELINAS MEDLEMSBERÄTTELSE  
 
Allting började redan i lågstadiet.  
 
Jag gick i årskurs 6 och jag var 12år. Det var 
en solig eftermiddag, himlen var blå med 
några få vita moln. Jag var på väg hem från 
skolan men stannade till när jag plötsligt 
hörde fotsteg bakom mig. När jag vände mig 
om var ingen där. En liten stund senare hörde 
jag det igen. Ingen bakom mig. Jag skyndade 
på mina steg men stannade tvärt när jag kände 
en hand på min vänstra axel men ingen var 
där. Jag tänkte att jag bara inbillade mig ef-
tersom jag sovit dåligt natten innan. När jag 
kom innanför ytterdörren möttes jag av en ung 
liten pojke i hallen. Hans hår var rufsigt och 
svart medan huden var blek nästan kritvit. 
Hans mörka ögon stirrade på mig. Till slut 
sprang jag ut ur huset och jag andades häftigt. 
När jag vågade gå in igen var pojken borta.  
 
 
Jag tänkte att jag förstås hade inbillat alltihopa 
och att det aldrig skulle hända igen men jag 
hade fel, riktigt fel. Jag berättade om det här 
till min mamma och hon tog det direkt på all-
var. När det hänt liknande saker några gånger 
träffade jag en läkare men det kändes som att 
han trodde att jag hittade på. Jag fick i alla fall 
en medicin som senare visade sig göra mina 
vanföreställningar värre. Nä jag bytte medicin 
började det kännas bättre och det blev betyd-
ligt lättare.  
 
 
När jag snart skulle fylla 16år så träffade jag 
min första pojkvän. De tre första åren kändes 
det riktigt bra och jag såg inte alla varnings-
tecken som andra såg. När jag var 17år rökte 
jag på för första gången och ett år senare var 
jag ganska beroende men kunde inte erkänna 
det för någon, inte ens mig själv.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När jag fyllt 19år flyttade jag från Åland till 
Helsingfors ihop med min pojkvän. Första 
månaden gick det bra och kändes helt rätt. 
Men sen började det bli riktigt illa. Jag blev 
förminskad hela tiden i min relation och till 
och med kontrollerad. Jag fick inte umgås 
med mina vänner och måste fråga lov om det 
mesta, till exempel om jag fick få ut på pro-
menad. 
 
 Det här påverkade mitt mående väldigt myck-
et och min depression blev värre. Jag fick hel-
ler inte lugn och ro för studier då det alltid 
dunkades musik i vår lägenhet. Det blev dess-
utom bara värre. Jag fick ingen ro att sova när 
jag behövde och snart bestämde han när jag 
fick äta mat. Jag blev psykiskt misshandlad 
varje dag och fick jämt höra hur dålig jag var. 
Han bestämde också när jag fick ha kontakt 
med min familj och vad jag fick berätta i tele-
fon. 
 
 Sakta men säkert blev jag mer beroende av 
marijuanan och det blev min flykt från verk-
ligheten. Jag försökte lämna pojkvännen på ett 
sportlov men blev då hotad så jag stannade i 
förhållandet. Jag blev misshandlad fysiskt och 
fick psykos dagen därpå. Jag blev med ens jät-
tedålig och planerade även självmord som jag 
aldrig lyckades utföra. Jag gjorde slut med 
pojkvännen i juni 2017, flyttade till Åland 
igen och jag började långsamt må bättre.  
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Ett år senare flyttade jag tillbaka till Helsing-
fors för att slutföra mina studier men jag bör-
jade regelbundet röka på igen och det blev allt 
mer med tiden. Några månader senare började 
jag även med Benzodiapider och blev fast i 
princip direkt. I november 2018 lyckades jag 
bryta mitt användande och jag hittade Ano-
nyma Narkomaner. Jag flyttade hem igen till 
Åland och fokuserade på mitt välbefinnande. 
Under mina värre perioder i missbruket för-
sämrades min psykiska hälsa och jag slutade 
med rutinerna helt och hållet.  
 
När jag fick in rutiner såsom sömn, mat, mot-
ion och socialt umgänge började jag må bättre 
igen men jag kände mig dock väldigt ensam 
eftersom jag inte kände mig en del av sam-
hället och hade knappt några vänner.  
 
När jag hittade Klubbhuset Pelaren förändra-
des allt, jag hade plötsligt en bra plats i sam-
hället och jag fick socialisera med nya männi-
skor. Jag kände mig hemma och hjälpte till 
med olika saker som jag kände att jag orkade 
med. Jag höll mig dessutom nykter och gick 
till Anonyma Narkomaner regelbundet.  
 
Jag kände att jag plötsligt hade vänner på två 
ställen och det var skönt att träffa människor 
som vet hur jobbigt det kan vara med psykisk 
ohälsa. Jag vågade tro på mig själv och Pela-
ren hjälpte mig att prova på ett övergångsar-
bete och jag kände mig verkligen som en del 
av samhället.  
 
Den 16 september 2020 hade jag 6 månaders 
nykterhet och jag kände mig helt enkelt väl-
digt bra. Ibland har jag givetvis motgångar i 
livet, precis som alla andra men det känns lät-
tare att hantera dem när jag har ett bra socialt 
nätverk och förstås vård.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag kämpar med saker och ting som att till ex-
empel vara mera på Klubbhuset eftersom jag 
mår bra när jag är där och jag trivs väldigt bra. 
Jag önskar att flera hittar dit och känner 
samma sinnesro jag får av att vara där. Jag är 
oerhört tacksam för att Pelaren finns och att 
jag får vara en medlem. 
 
 /// Elina 
 
 

Om du behöver prata kontakta : 
 

Riksomfattande kristelefon (Mieli, Psy-

kisk Hälsa Finland rf) 

Digitala kriscentret Valo (Mieli, Psykisk 

Hälsa Finland rf) 

Ställ en fråga (Psykosociala förbundet) 

Anpassningskurser (Psykosociala för-

bundet) 

Sökning på ort och tjäns-

ter (Psykporten) 

https://mieli.fi/sv/st%C3%B6d-och-hj%C3%A4lp/kristelefon-hj%C3%A4lp-och-st%C3%B6d-i-sv%C3%A5ra-livssituationer
https://mieli.fi/sv/st%C3%B6d-och-hj%C3%A4lp/digitala-kriscentret-valo
https://www.fspc.fi/fraga/stall-en-fraga
https://www.fspc.fi/kurser/vara-kurser
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/hae_neuvoja_ja_apua/paikka_ja_palveluhaku/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/hae_neuvoja_ja_apua/paikka_ja_palveluhaku/Pages/default.aspx
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Lite fakta  om schizofreni/ångest/
mediciner 
 
 
Termen "schizofreni" betyder ungefär "kluvet 
psyke", och kommer från de grekiska orden 
σχίζω (schizo, "jag klyver" eller "jag delar") 
och φρήν (phrēn, "psyke", sinne eller engels-
kans "mind").  
 
Trots dess etymologi är schizofreni inte syno-
nymt med dissociativ identitetsstörning, även 
känt som multipla personligheter, något som 
ofta blandas ihop i populärkultur.[3] En mer 
passande benämning på sjukdomen vore 
"splittrat psyke", eftersom det bättre beskriver 
den sjukes situation. 
 
 I motsats till kulturella stereotyper finns det 
vidare bara ett litet samband mellan sjukdo-
men och en benägenhet till aggressivt bete-
ende. Inte sällan används ordet schizofreni 
slarvigt i vardagssammanhang samt i media, 
ofta som ett sätt att uttrycka en känsla av för-
virring eller kaos  
 
Ångesten yttrar sig fysiskt på samma sätt som 
rädsla och oro, med arousal, darrningar, mus-
kelspänningar, påverkat andningsmönster, 
svettningar, palpitationer, blekhet, vidgning av 
pupillerna, yrsel och svimningskänslor.  
 
Dessa kan alltså vara helt normala, men de 
kan också vara symptom på kroppslig anspän-
ning beroende på t.ex. stress, och bero på ång-
est. Under ångesten är personen vaksam, miss-
tänksam och spänd på samma sätt som vid 
flykt- och kamprespons.  
 
Stark eller mycket långvarig ångest kan leda 
till apati och orkeslöshet, eftersom ångesttill-
stånd är mycket energikrävande. En känsla av 
ängslan och stark overklighetskänsla 
(derealisation) finns ofta i samband med stark 
ångest.  
 
//Emma 

 

Gör en mental omstart - och må 
bättre i 5 steg 

 

1. TRÄNING  

– Fysisk aktivitet är su-
perviktigt. Blanda in ba-
lans, koordination, kon-
dition, rörlighet och 
styrka. 

2. NÄRING 

 – Ät varierad, näringstät mat med mycket 
grönt. 

3. ÅTERHÄMTNING 

 – Återhämtning är inte samma sak som vila, 
utan kan vara medveten närhet i stillhet, en 
promenad i skogen eller meditation. 

4. SÖMN 

 – God sömn är livsviktigt! Det är under söm-
nen som kroppen, hjärnan och immunförsvaret 
reparerar sig. 

5. GODA RELATIONER 
 
 – Omge dig med kärleksfulla människor och 
var kärleksfull mot dig själv. Visa din omgiv-
ning uppskattning.  
 
// Emma 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psyke
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sinne
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dissociativ_identitetsst%C3%B6rning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A4rkultur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schizofreni#cite_note-3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arousal
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tremor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svettning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Palpitation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blekhet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pupill
https://sv.wikipedia.org/wiki/Yrsel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svimning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stress
https://sv.wikipedia.org/wiki/Flykt-_och_kamprespons
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apati
https://sv.wikipedia.org/wiki/Derealisation
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Så kan du stödja 
 

Bli stödmedlem: Psykisk ohälsa kan drabba alla, därför behöver 
vi här på klubbhuset Pelaren vänner och ambassadörer på alla nivåer  

i samhället. Avgiften för att bli stödmedlem är 15€/år för privatpersoner, 
50€/år för företag. Märk betalningen med ”stödmedlem” 

 
 

Bli ekonomisk bidragsgivare: Vårt klubbhus behöver alltid hjälp 
utöver de offentliga medel som bidrar till verksamhetens finansiering.  

FI4055780420205255 BIC: OKOYFIHH 
Andelsbanken för Åland 

 
 

Ålands Fountainhouse r.f  Klubbhuset Pelaren  
Strandgatan 7 AX-22100 Mariehamn 

Telefon:+358(0)18-22940 Mobil:+358(0)4573438570 
klubbhusetpelaren@hotmail.com /www.klubbhusetpelaren.ax 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klubbhuset är för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. 

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. 

Ålands Fountainhouse r.f., eller Klubbhuset Pelaren, startade sin verksamhet 2010 på Åland. 
Vi har idag 137 medlemmar. 

På klubbhuset Pelaren fokuserar vi på förmågan till arbete, delaktighet 

 och 

 social gemenskap.  

Arbetet i klubbhuset bygger på frivillighet, vilket betyder att medlemmar tillsammans med 
handledarna planerar, utformar och genomför uppgifterna i klubbhuset. 

På klubbhuset kan du bl.a. laga mat i köket, ta emot gäster i receptionen eller kanske skriva någon-
ting i vår tidning Pelarbladet. 

Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, intresse el-
ler tidigare kunskap.  

Vi fokuserar på det friska och i klubbhuset blir man medlem, inte patient eller klient. 

Vi jobbar sida vid sida i huset, vi hjälper varandra. Genom att jobba sida vid sida lär vi 
känna varandra. 

Klubbhus finns över hela världen. Vi finns i 34 länder, består av 330 hus och når 100 000 personer 
varje år!  

 
Öppethållningstider 

i klubbhuset: 
Måndag - Torsdag 08.00 - 15.30 

Fredag 08.00 - 14.45 
Onsdagar kvällsöppet 15.30 - 18.30 

Söndagsöppet minst en gång i 
månaden! 


