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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. 

 

 

 

 

• 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 

 3. Ledaren 

 4. –5. En del av mig  

 6. Info om klubbhus 

 7. Corona dikt/Bilder 

 8. –9.Från mörker till ljus 

 10. –11. Min tid på Pelaren 

 12. –14. Text Jonah Bogle 
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 Linn 

• I redaktionen: Alexandra Gamba, Linus Åker-

holm, Lisbet Englund, Elina Degerlund, Katarina 

Mattsson, Julia de Mander, Emma Paulsson, Jo-

nah Bogle, Bell Backman, Linn Nylund 
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                   Ledaren 
 

Våren har kommit till oss alla och även ute vid 

klubbhusets gård kan man hitta många uppiggande 

blommor. Klubbhuset har öppnat upp fysiskt enligt 

de rekommendationer och restriktioner som råder, för 

tillfället är det 20 personer som gräns inomhus.  

 

Vi har hunnit fira vår 11 års dag, ordnat Ångestlop-

pet virtuellt med gott resultat, haft årets första korv-

grillning på en solig men lite kylig söndags eftermid-

dag. Vissa i huset har till och med testat på pausgym-

nastik ute i det gröna gräset.  

 

Det som är på gång i klubbhuset är att klubbhuset 

ordnar tillsammans med nya styrelsen en grillkväll 

den 22.6.21, utomhus utan antalsbegränsningar om 

vädret tillåter, där vi umgås och äter gott samt av-

tackar den tidigare styrelsen för sina insatser för hu-

set. 

 

Vi har även fått reda på när årets Clubhouse Internat-

ionals Världskonferens kommer att hållas – nämligen 

den 4-8 oktober 2021. Den kommer att vara helt och 

hållet virtuellt och täcka alla tidzoner så att det finns 

möjlighet att delta var än man befinner sig på jorden. 

 

Denna nyhet ger oss alla lite mer hopp om att sam-

hället kan så småningom öppna upp ännu mera och 

ge säkrare möjligheter till den som vill samlas till-

sammans i grupp både i och utanför klubbhuset. 

 

Klubbhuset har kommit i gång med sina populära 

vandringar. På dessa vandringar tar man med egen 

picknick om man vill och kläder efter väder. Tanken 

är att vandringarna ska vara en gång i månaden över 

sommaren. 

 

 

Vi vill även ge lite andra tips inför en ny säsong då 

blommorna börjat blomma och vintern avtagit: 

 

- Har man en trädgård så är det dags att förbereda för 

sommarens odlingar, ute på gården kan man kratta 

löv och rensa i rabatterna. 

 

- Inomhus är det även där vårstädning som gäller och 

solens ljus påminner en om att man kanske behöver 

tvätta fönsterna eller torka damm lite extra när man 

städar. 

 

- Roligare aktiviteter som passar är att fånga vårteck-

en eller vackra naturbilder och dela med sig av dom 

på t.ex. sociala medier. 

 

- Kubb-, mölkky- och boulesäsongen börjar också 

nu, testa på att spela discgolf runtom på Åland eller 

varför inte passa på att gå på promenad på någon 

vandringsled. 

 

Vi hoppas att alla fått en riktigt bra start på våren och 

att vi tillsammans kan segla in sommaren - som kom-

mer snabbare än vad vi tror.  

 

Varma hälsningar från Alexandra och Linus 
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             En del av mig 
 

Jag var med och skrev ledaren i detta pelarblad till-
sammans med Linus där jag berättade om hur mycket 
jag tycker om discgolf. Det handlar inte om att jag är 
bra på det, snarare rätt usel och jag kastar efter min 
längd d.v.s. kort.  
 

Varför gör jag något som jag inte är bra på?  
 
 
Det är viktigt att utvecklas och att utmana sig själv 
och det handlar sällan om att vara bra.  
 
Andra människor må skratta åt mina kast, medan jag 
skrattar på insidan av lycka för att jag kan koppla bort 
omgivningen där det endast är jag och den nya fysiska 
utmaningen som jag kan se, ta på och känna in.  
 
Det ryms inget annat. Jag lider mycket av ångest, 
bland annat, och där är allt i livet eller ens vardag en 
tröskel.  
 
Ett trappsteg av uppgivenhet och ett kliv neråt mot en 
storm av känslor samt kaos men när jag spelar di-
scgolf så kan jag för stunden lägga mina egna psy-
kiska utmaningar åt sidan och min ångest får vara på 
en hylla tills jag är färdig. 
 
 
 Det är jag, discen, korgen och målet.  
 
Jag lägger ingen vikt i att mitt kast var kort, snett eller 
vint för att jag fortfarande kan se det som är framför 
mig rent konkret, det som jag kan ta på, utmaningen. 
 
Det må finnas människor runtomkring som ser och 
hör, som kanske till och med dömer men det bekom-
mer mig inte i den stunden.  
 
Tid, rum och jag upphör för en stund.  
Jag gör det för att det är ett verktyg som hjälper mig 
och som för stunden vinner kampen över ångesten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visserligen har jag med åren hittat verktyg som hjäl-
per men det är en orsak till att jag hela tiden ändrar 
hobby.  
 
Ångesten tar till slut över och mina tankar snurrar, det 
får min kropp att reagera. Jag mår illa, jag lider av 
skakningar och hjärtat slår så hårt att jag inte längre 
kan höra något annat. Ibland tror jag till och med att 
jag ska dö för att det är så kraftigt.  
 
I perioder stickar jag tills det upphör på grund av ång-
est, då provar jag att måla tills det också tar slut.  
 
Jag skriver noveller och dikter tills även det tar slut. 
Det finns så många andra fina exempel som är kortva-
riga men återkommande.  
 
Jag finner glädje i livet, i stunder i det som jag gör 
men eftersom ångesten kryper in överallt till slut så 
måste jag byta, ändra strategi.  
 
Det som förgyllde min stund och gjorde mig lycklig 
blir min fiende. Jag slutar inte helt men det kan ta väl-
digt lång tid innan jag finner tillbaka till det. 
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När jag spelar discgolf så har ångesten inte riktigt 
hittat fram, den vet inte hur den ska sätta sina klor i 
mig för att ta över det som jag gör och därav är jag så 
tacksam. 
 
Hur länge detta håller får tiden utmäta men jag ska se 
till att njuta av det så länge jag kan. Min närvaro är 
aldrig så kristallklar som när jag spelar, jag är här 
och nu. 
 
Var inte rädd för att våga byta hobby även om det är 
för en period eller en stund. I slutändan handlar det 
om vårt mående och vi ska värna om oss. 
 
Det gör inget att andra inte kan få grepp om din 
hobby eller vem du är för att du delar och visar nya 
projekt.  
 
Du kan inte göra allt men du kan vara flexibel och 
göra det som känns bra för dig även om det handlar 
om en liten stund. 
 
 
Ta hand om er och ta hand om varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bild lånad från discgolfbanor.se 

 
 
 
Det finns tre olika typer av discar: en putter, en mid 
range och en driver. Putter är för korta kast, mid 
range duger åt det mesta och driver kastas längst. 
 
Jag rekommenderar en mid range som första disc för 
att den går fint att kasta längre och kortare med. 
 
 
 
Fördelar med diskgolf: 
 

Du får vara ute i naturen och njuta av vädret. 
Du kan spela med flera utan att behöva trängas. 
Det räcker med en disc till att börja med och det 

är inte kostsamt. Du betalar inget för att spela 
på alla de banor som finns på Åland. 

Ta med lite fika så kan du sitta ner och njuta av 
stunden. 

Det är användarvänligt och med detta menar jag 
att det är lätt för en nybörjare att komma in i 
det och testa olika kast. 

Du rör dig utan att tänka så mycket på det. 
Målet för Åland är att ha 16 stycken discgolfba-

nor och många av dem är redan färdigställda. 
Det är roligt. 
 

Var beredd på eventuell muskelvärk dagen efter. 
  
 
 
Varma hälsningar Alexandra 
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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 138 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 någonting i vår tidning Pelarbladet. 

 

Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på  

dagsform, intresse eller 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!  
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              Corona omständigheterna  

 

Ingenting nytt finns det på nyheterna 

Alla vet redan de tråkiga omständigheterna 

Många människor omedvetet smittan vidare spri-

der 

 

Medan miljontals andra människor avlider 

Flera blir helt trötta på denna distansering 

Och vissa blir helt galna på vår isolering 

 

Ska vi någonsin leva normalt, utan en pandemi? 

 

Kommer vår planet återfå sin harmoni? 

 

Så många frågor utan konkreta svar 

Om alla individer ändå kunde ta sitt ansvar 

Så kunde vi hjälpas åt i denna kritiska miljö 

 

Och så skulle inte flera personer behöva dö 

Om vi hjälptes åt skulle det bli bra igen 

Man tycker ju redan att infon är allmän 

 

Allt om desinfektion, distans och munskyddshan-

tering 

Vi håller i alla fall tummarna för Coronavaccine-

ring 

 ///Elina Degerlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Bilder av Katarina Matsson 
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            Från mörker till ljus  
 
(ungefär så heter boken jag lånade på 14 dagar) 

 
Ja nu har det gått kanske mer än 2 år sedan idén 
slog ner i mig som en blixt från klar himmel att jag 
skulle jobba som assistent till ett barn med autism i 
dagisåldern.  
 
Ja så klar var kanske inte himlen för under många 
år redan då, efter att jag slutade det sista övergångs-
arbetet i Emmaus, hade jag känt en ganska stor fru-
stration över att inte  komma någon vart i livet. 
Men när jag fick den här idén så fanns det plötsligt 
något att sträva efter. 
 
 Den första personen som jag tog kontakt med var 
Annika Galkin –Sjövall som jobbade på Blåkråkans 
dagis som föreståndare och hade sina tvillingflickor 
på klass med min Elin.  
 
En av dem var dessutom min Elins goda vän. Hon 
bad mig ta kontakt med den som nu var chef vid 
Strandhagens eller backens daghem. Och det gjorde 
jag ganska omgående. 
 
 Sedan var det AMS, där jag inte kom någon vart. 
När Marita Löfroth slutade skickade hon mig till 
Soc där jag skulle ta kontakt med Lisa Smeds-
Salonsaari som då var ledande socialsekreterare. 
 Det här var just innan årsskiftet 2020.  
 
Hon skulle höra av sig vilket hon aldrig gjorde. I 
maj ringde jag henne på nytt. Fortfarande resultat-
löst.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu är det 2021 och jag var tvungen att söka för att 
kolla mina värden och för att det kändes som att 
mitt hjärta skulle ge upp.  
 
Läkaren var Jacklin och hon gav mig 20m in akut 
tid. Jag upplevde att vi fick en bra kontakt. 
 
Värdena visade bra och en manlig läkare skulle 
ringa upp mig klockan åtta måndag morgon. 
 
 Hosseini hette han och jag snackade med honom 
en halv timme medan jag väntade på bussen till 
klubbhuset. Min förra läkare hade flyttat till psyk. 
 
 Men efter en tid kom ytterligare ett meddelande på 
min telefon, att jag fått en tid till Jacklin på psyk.  
 
Jag hade sagt till Hosseini att jag inte tänkte ta kon-
takt med psyk för att de skulle utvärdera om jag be-
hövde träffa en läkare. 
 
Men hur som helst var jag i tid till besöket och be-
hövde inte betala 48€. 
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Forts.Resultatet av mitt besök  hos Jacklin var att jag 
till slut kom mig för att ringa Ams. Häremellan har 
jag fått en ny kontakt på Soc. som uppmanat mig att  
ringa Ams. Det skedde före läkarbesöket, någon 
gång på hösten.  
 
 Hela hösten har jag sedan kämpat med mig själv 
medan jag insett att det enda som hindrar mig att 
göra det som jag behöver göra finns i mig själv.  

 
Någon har nu sagt att jag ska ringa till Ams och att 
de inte bits. Så i förra veckans torsdag eller fredag 
ringde jag.  
 
Jag fegade ur och kastade på luren medan jag vän-
tade att den som de skulle koppla mig till svarade. 
 
Men efter en stund ringde telefonen och det var Axel 
som undrade om jag hade ringt. Det fick jag erkänna 
att jag hade gjort.  
 
Han lyssnade intresserat på mig och lovade att han 
skulle ringa Annagårdens dagis, vilket han också 
gjorde. Fredag, måndag, tisdag och onsdag då han 
äntligen fick tala med föreståndaren Anki. 
 
Då Axel ringde mig vid 11-tiden på onsdagen hade 
jag vaknat för bara en halv timme sedan. ( I morse 
steg jag upp halv fyra vilket är ganska vanligt för 
mig.)  
 
Min mor sade på söndagen att min syster skulle vara 
på Kumlinge den här veckan så jag hade åkt dit ut på 
tisdagen på vinst och förlust. 
 
 
 
 
 

 
Till vinsten hör att jag på färjan fick träffa min brors 
äldsta pojke som jag inte sett på flera år. Det var in-
tressant att han sade att han var på väg till världens 
ände. Så upplever jag också Kumlinge.  
 
Det är så långt bort som man kan komma. Kanske är 
det därför som det blir ett lugn. Men det är inte så jag 
minns det från barndomen. Då var det arbete, arbete, 
arbete. 
 
Men nu till vad som hände när jag kom till Kum-
linge. Min syster var inte hemma men väl hennes 
dotter som studerar i Uppsala när man väl vågar vara 
där.  
 
Ingen var hemma som det verkade men när jag tit-
tade in genom hennes fönster såg hon mig men inte 
jag henne.  
 
Det bar iväg ut med hunden Eddi. Vi trodde att bar-
nen sov men där kom Alexandra, Sally och lilla 
Rasmus. 
 
Det var förstås ett misstag av mig att säga till Sally 
att det är hon som bestämmer om jag får komma på 
praktik till hennes dagis.  
 
Men det jag sedan sade nästa dag till föreståndaren 
på Annagårdens dagis. Sally vet att det är mamma 
och dagis som bestämmer.  
 
Men ärligt talat är det viktigt för mig vad en tre, fyra 
eller femåring tänker. 

 
  
                                                    //Lisbet Englund 
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Min tid på Pelaren 

Jag heter Julia de Mander, jag är 30 år och jag är född 
på Åland. Jag har varit medlem på Pelaren sedan slutet 
av 2016 och var en aktiv medlemtill mitten av 2018, 
jag har sedan dess haft kontakt med huset via nätet 
med jämna mellanrum.  

Jag tänkte dela med mig av hur det var när jag börja-
depå Pelaren, vad pelaren är för mig och vad Pelaren 
betytt för mig.  

Innan jag kom till Pelaren hade jag varit på dagavdel-
ningen i vad jag minns som flera veckor, kan ha varit 
kortare, det kan till och med ha varit längre. Av någon 
anledning är mitt minne från den här tiden i mitt liv 
lite suddigt.  

Jag hade precis flyttat tillbaka till Åland efter en 
längre tid i Sverige. Jag var i ganska dåligt skickbåde 
fysiskt och psykiskt till följd av ätstörning och en del 
droger.  

Så jag minns inte allt i detalj eller i kronologisk ord-
ning men jag ska berätta hur det var enligt mittbefint-
liga minne.  

Jag flyttade tillbaka till Åland under sensomma-
ren2016. Jag spenderade större delen av den första ti-
den med gamla vänner och familj.  

Mina föräldrar köpte en lägenhet som jag skulle få bo i 
och innan jag flyttade in spenderade jag tre veckor 
med att riva tapeter och måla om. Under tiden fick jag 
bo hos mina föräldrar i Godby.  

Den första tiden var allt nytt och spännande då jag inte 
hade spenderat särskilt mycket tid på Åland de senaste 
6 åren.  

De flesta hade fortfarande semester och dötid var inget 
jag hade problem med. Jag hade fullt upp med familje-
middagar, hundar, hästar, fester och födelsedagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När semestertiden var över återgick alla till sin vardag 
men själv var jag fast med suset och tankarna i mitt 
huvud och snart var jag tillbaka i ångesten och droger.  

Jag fick ta kontakt med psykiatrin på Åland och de 
erbjöd mig en plats på den så kallade 
“dagavdelningen”.  

Det var en avdelning som bara var öppen på dagtid 
måndag till fredag. Vi var kanske 6-7 patienter där 
varje dag som tillsammans med 4 personal jobbade 
utefter ett schema.  

Där fick jag under en tid hjälp med att hantera varda-
gen och verktygför att sedan klara mig på egenhand.  

Det var helt okej där, personalen var snälla och jag 
hade iallafall en trygg plats att vara på om dagarna, en 
kontinuitet och en anledning att stiga upp på morgo-
nen.  

Genom dagavdelningen fick jag höra talas om Pelaren. 
En i personalen frågade om jag var intresserad av att 
komma med på ett studiebesök dit.  

Hon berättade att det var ett ställe för personer med 
psykisk ohälsa där man kunde vara på dagarna.  

Det sade mig inte så mycket men jag visste att jag 
skulle behöva något att göra när min tid på dagavdel-
ningen var slut.  

Jag skulle behöva en plats att gå till varje dag för att 
inte riskera att hamna tillbaka i destruktiva mönster. 
Jag tänkte att det var värt en chans och bestämde mig 
för att bli medlem.  
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Jag spenderade nog inte mer än 10 minuter åt gången 
där. Jag behövde ta det i min takt och just då var det 
allt jag klarade. Jag såg varje dag som jag lyckades ta 
mig ut ur min lägenhet och cykla till Pelaren som en 
vinst.  

En dag kom en kollega och frågade om jag ville 
hjälpa honom att klippa biljettermedan vi drack kaffe. 
Vips så hade jag gjort en arbetsuppgift på Pelaren.  

Detta var genialiskt av honom, för med tiden blev det 
mer och mer arbetsuppgifter och jag lärde känna fler 
och fler av mina kollegor.  

Till slut spenderade jag flera timmar och ibland hela 
dagar på Pelaren. Nu gjorde jag andraadministrativa 
uppgifter, räknade kassan, lagade mat osv.  

Jag insåg att Pelaren var så mycket mer än bara ett 
ställe där jag kunde spendera mina dagar för att inte 
falla tillbaka.  

Nu var Pelaren en plats som skapade möjligheter för 
mig. På pelaren låg fokus på mina tillgångar och re-
surser, jag var inte en diagnos eller en patient.  

Pelaren var en arbetsplats där jag kunde vara en viktig 
byggsten, där mina styrkor kunde göra skillnad och 
där jag istället för att fokusera på mina problem, nu 
kunde upptäcka nya saker om mig själv, vad jag kla-
rar av och vad jag är bra på.  

Att fundera på vad jag är bra på snarare än allt jag är 
dålig på var en ny känsla för mig och det är en erfa-
renhet jag är väldigt tacksam för idag.  

Pelaren blev en mycket viktig del av min rehabilite-
ring i att komma tillbaka tillarbetslivet efter många år 
av att vara sjukskriven. Efter en tid på Pelaren blev 
jag mer självsäker och driven.  

Jag fick möjligheten att vara med och driva projekt 
såsomvärldsmentalhälsodagen, tema-kvällar tillsam-
mans med Reseda, Föreläsa om psykisk ohälsa i olika 
forum, delta i Vera-filmfestival, spela in podcasts, ta 
emot studiebesök från lagtinget och mycket mer.  

 

 

Under 2017 hade jag även några praktikplatser och 
småjobb och jag tror att mitt arbete på Pelaren gav 
mig de färdigheter jag behövde för att komma vidare i 
arbetslivet.  

I Januari 2018 blev jag egenföretagare och har jobbat 
sedan dess, med undantagför några uppehåll. Idag bor 
jag i London tillsammans med min sambo Andysedan 
två år tillbaka.  

På grund av pandemin har London varit i lockdown 
under större delen av det senaste året. Lockdown in-
nebär att allt som är “non-essential” är stängt, så som 
restauranger, gym och affärer osv.  

Man får inte träffavänner eller familj från annat hus-
håll än sitt eget och inte lämna hemmet med undan-
tagför arbete, daglig motion och uppsökande av sjuk-
vård.  

Vi som var vana med att vara i klättergymmet på vår 
lediga tid blev nu tvungna att hitta nya saker att förd-
riva tiden med.  

Jag har ägnat stor del av min tid med att cykla runt i 
norra London och upptäcka allt som finns utomhus, 
både i centrala delar men även i utkanten av stan. 
London är verkligen enormt i jämförelse med andra 
platser jag bott på.  

Bara under de senaste tremånaderna har jag cyklat 
över 1000 km. Det är nästan lika långt som att cykla 
frånstockholm till Oslo fram och tillbaka.  

När London öppnar upp på riktigt igen ser vi frame-
mot att upptäcka mer av staden, maten, kulturen och 
att få en riktig chans att bygga upp ett liv här i Eng-
land.  

                                                       Julia de Mander  
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Celebrating Our Standards 
 
My name is Jonah Bogle and I have been a member 
for more than 3 years of Klubbhuset Pelaren on the 
Åland Islands, which belong to Finland, so forgive 
my accent.  
 
I arrived, totally devastated, at my Clubhouse com-
munity. I had recently moved from the mainland 
where my partner lived, and had also just lost my job 
and had an episode at the local psychiatric clinic in 
Mariehamn.  
 
I was going onto sickness pension at the age of 37, 
and I thought my life had nothing more to offer. 
 
 Little did I know when I agreed with my psychiatric 
nurse to try out Klubbhuset Pelaren, that it would fill 
me with a meaning, a cause, and give me my passion 
and life back.  
 
Shortly after my arrival I became fascinated how 
things were working in this community. I got more 
and more engaged in meaningful tasks in and around 
my Clubhouse.  
 
Quickly, I became intrigued by the international na-
ture of the Clubhouse community and I got to know 
the Standards.  
 
Then I really began to see that things were different 
here than in a therapy or psychiatric day care center.  
 
I got the gist that everything is based on a voluntary 
basis and that I decide myself how, and at which pace 
I would like to recover.  
 
This voluntariness of the membership at a Clubhouse 
which is Standard #1 of our international standards 
made me take a closer look at them.  
 
When Lotta Eriksson, our former Clubhouse director 
and faculty member of Clubhouse International re-
turned to my Clubhouse Community after a sickness 
leave I eventually got more engaged in the Standards.  
 
Whenever a situation comes up at our Clubhouse, 
which we are unsure about or have questions, we 
make sure that the Standards are there as the basis of 
how we treat the issue and address a solution.  
 
We always consider them, as they are standards of 
our basic values as a Clubhouse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besides our regular Standards discussion that is in-
cluded once a week within our afternoon meeting, we 
have also a supervision which we adapted from the 
Norwegian Clubhouses in which we look closely at 
the standards.  
 
In this process, 2 staff members and 2 members meet 
once a week and discuss an issue or inquiry in rela-
tion to the international standards.  
 
The process is that everybody has the chance to talk a 
certain time without any comment from another par-
ticipant.  
 
The order is that a member speaks; then a staff, then a 
member, and then a staff-  and then we open the dis-
cussion up to all.  
 
We make sure a record is kept of these discussions so 
our whole community can benefit from this supervi-
sion.  
 
Sometimes we also just speak about the standards and 
their meaning and implementation in our house. 
These discussions are the highlight of my personal 
Clubhouse experience.  
 
We have quite a vibrant process to keep the Standards 
alive and practical in our Clubhouse.  
 
The Accreditation processes throughout the years and 
their outcome proofed our methods to be good and we 
achieved only excellent results in the accreditation 
process.  
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Later, I was fortunate to meet Kinga Jedrzejczak who 
told me about the Learning Exchange with Fountain 
House New York and gave me the contact of Judy 
Meibach (who you will hear from as part of this webi-
nar, today).  
 
I joined a Standard discussion group in collaboration 
with the Learning Exchange Platform of Fountain 
House.  
 
There were of course different participants every 
time, but we had on both sides of the ocean a fixed 
core group of people that participated and engaged in 
this sophisticated exchange about the standards.  
 
These discussions were especially important for me, 
who is still relatively new to the Clubhouse world. It 
strengthened and deepened my understanding of the 
International Standards.  
 
My personal engagement with the international stand-
ards started when I was chosen to make a presentation 
at the World Seminar in Lillestrøm, Norway, in 2019, 
with my former colleague Lotta about “creating a 
Clubhouse culture.”  
 
I was literally overwhelmed by the international flair 
and the kindness of people at this conference. It felt 
like being part of a revolution of mental health.  
 
If you ask me today which standards are significant 
and made the most personal impact on me for sure 
Standard #14 is the first that comes to my mind, then  
 
I would be mentioning Standard #19 as central to my 
personal recovery story.  
 
 

 
Standard #14 says: 
All Clubhouse space is member and staff accessible. 
There are no staff only or member only spaces.  
 
I know, one would say this standard is quite easy and 
straightforward.  

But I remember we had the most thrilling discussion 
with Fountain House New York about this Standard 
and in the end I understood that it is a really important 
one for me.  

Let me explain. There is French philosopher, named 
Michel Foucault, who talks about the importance of 
space.  

He says that most public and institutional spaces are 
made to discipline the people in it and to establish a 
certain hierarchy and artificially maintain it through 
disciplinary actions.  

Clubhouse space, according to this Standard,  is the 
opposite of this, and through its intentional social de-
sign it is an important contribution to the Clubhouse 
model.  

Clubhouse space is meant to promote equality, with 
no privileged places for either staff or members.  

This means that we can’t hide from one another. Staff 
and members share power in a Clubhouse communi-
ty, and engage in genuine relationships with each oth-
er more than hierarchical ones.  
 
This also fights stigma and self-stigma.  
 
In a socially designed space like a Clubhouse, it is not 
possible to follow a clinical model of treating people 
who suffer with mental illness like citizens with less 
worth, or to speak in codes and pretend members 
can’t understand the therapy they are undergoing.  
 
Because of this standard #14, I believe we often can’t 
tell the difference between staff and members.  
 
Members are as knowledgeable, skilled and educated 
as staff, because we weren’t born in mental wards.  
 
If you take a closer look at your Clubhouse, you will 
see how Standard 14 works to promote your recovery 
and fight stigma.  
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And then Standard 19, which says: 
All work in the Clubhouse is designed to help mem-
bers regain self worth, purpose and confidence; it is 
not intended to be job specific training.  
 
I want to emphasize the words regain self worth, pur-
pose and confidence.  
 
The word ‘regain’ means we all once had self worth, 
purpose and confidence in what we were doing. All of 
the work in a Clubhouse is designed to regain these.  
 
We had lives, careers and dreams before. To engage 
in meaningful work which serves our community di-
rectly and keeps it sustainable is something very dif-
ferent then therapeutical groups which are inventing 
tasks to keep a patient busy and away from bad 
thoughts.  
 
Through meaningful tasks and side by side with staff 
or other members, we voluntarily commit to the sus-
tainability of our working community.  
 
We make sure it will maintain a safe, equal and re-
spectful environment for all members. We grow 
through responsibility for the community confident, 
we put as much work in as we feel is necessary to 
maintain it.  
 
We want to make sure there will be a tomorrow, for 
ourselves as individuals and for our Clubhouse com-
munity.  
 

In the process of regaining self worth, purpose and 
confidence, we start to navigate again through our life 
with help of the many resources the Clubhouse com-
munity offers us in our personal recovery.  
 
All of the the work we put into our community also 
serves our own wellbeing and recovery, our journey 
of navigation through life, and our empowerment to 
take control over these aspects.   
 
I have had help navigating my life from my Club-
house community, and from the Standards.  
 
Over the last few years, I have become a Board mem-
ber of Klubbhuset Pelaren; a special adviser as expert 
by experience of the Board of Clubhouse Europe; and 
finally, through my interest in the standards and how a 
Clubhouse can use them to guarantee the best possi-
bilities for a member’s recovery, I got accepted into 
the Accreditation Faculty of Clubhouse International. 

 

                                                          //Jonah Bogle 

 

 

 

                                                //En hälsning från Bell 
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Bullet to the head med Sylvester Stallone  

 

En polis och en hitman bildar en udda allians för att 

slå ner en gemensam fiende som har dödat deras re-

spektive partners. 

 

Jag tyckte filmen var intressant action och helt okej 

skådespelare. Oförutsägbar. //emma  

                              

Min åsikt om Corona  

 

Väldigt psykiskt jobbigt för mig Svårt med rutiner och 

inget resande känner sig som i ett fängelse hoppas nu 

att vaccinerna kommer igång  

 

                                                                    //Emma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 
 

Jag heter Linn Nylund och är 22 år gammal. 

Jag studerar sista året till sjukskötare i Helsingfors 
men är hemma från Åland. Jag är enligt mig själv en 
glad och snäll person och tycker om att sjunga och äta 

tacos.  

När jag inte är i skolan hittar man mig i olika klädbu-
tiker eller med min familj.  

Jag har just nu en praktik som heter ”psykiatrisk vård” 
men jag valde att söka min praktikplats på Pelaren för 

att jag hellre vill fokusera på det friska.  

Nu har jag varit på Pelaren i 4 veckor och trivs super-
bra, alla är otroligt hjälpsamma och snälla.  

Jag ser fram emot den här tiden som jag får spendera 
med er!        

                                                          //Linn 

 



 

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 
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