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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. 

• I redaktionen:  Alexandra Gamba, Frank 
Ölander, Elina Degerlund, Myra Fors-
ström, Camilla Nyholm,  Jürgen Bogle, Lis-
bet Englund,  Lina Markusas, Mats Ek-
blom, Isabell Backman, Lilian Tessler-
Tronestam 
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                      Ledaren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelarens betydelse i mitt liv är enorm och den 
har förändrat mitt liv med den arbetsinriktade 
dagen samt alla trevliga människor som man 
dagligen möter. 
 
Innan Pelaren vandrade jag i mörka perioder 
och föll mellan stolarna i samhället. Jag förli-
kade mig att vardagen aldrig mer skulle ha 
betydelse. Tänk så fel jag hade och tänk om 
jag bara visste hur Pelaren skulle förändra 
mitt liv. 
Tröskeln för att ta mig in var stor men efter 
ett år hade jag ork att kliva över och jag ser 
aldrig mer tillbaka. 
 
Att få vara en del i en gemenskap med män-
niskor som förstår och där kraven är intet be-
finnande är helt fantastiskt. I Pelaren kan alla 
delta med sina styrkor och vi får verksamhet-
en att gå framåt.  
 
Den arbetsinriktade dagen är den viktigaste 
av allt, där får man chans att visa sina kun-
skaper eller att ta del av och lära sig nya erfa-
renheter. 
  
Tillsammans är vi starka och tillsammans dri-
ver vi framåt. Vi lyfts upp och får inse våra 
styrkor, vi får en mening och vi är betydelse-
fulla.  
 
 

 
 
 

 
Pelaren kan aldrig vara en utan är alla. 

 
Tänk om jag visste den energi som jag burit 
inom mig som nu kommer till användning. 
För att ha en värdig sysselsättning och att få 
en plats bland vänner frigör energi och ökar 
min ork. Med Pelaren kan jag göra mer än jag 
någonsin drömt om, jag kan, jag orkar och 
jag vill. 
 
I 15 år av mitt liv har jag varit frånkopplad 
från livet och gått sömlöst framåt. Nu är mina 
ögon öppnare än någonsin och jag kan äntli-
gen styra över mitt liv. 
 
Har utvecklats så mycket att jag är närmare 
mina mål än någonsin och jag kan sluta jäm-
föra mig med andra för att min resa i livet är 
min egen. 

 

 

//Alexandra Gamba 
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Vi är inte ensamma!  
 
Covid-19 har ställt det till för oss, men vi är 
inte ensamma. Över hela världen – och kom 
ihåg klubbhus är en internationell rörelse med 
över 300 klubbhus överallt i världen – har 
klubbhus stängd sina dörrar och öppnat sina 
virtuella kanaler och också i vårt fall har där 
kommit många virtuella besök av medlemmar 
som har inte hört av sig för ganska länge, el-
ler de var ändå isolerat och hade inga möjlig-
heter att komma till Pelaren.  
 
I alla fall hade vi en månad över 500 virtuella 
besök, som är helt otrolig för ett litet ställe 
som oss. Kära vänner, det råder krig utanför 
huset och inga länder kämpar mot varandra, 
vi har en andra fiende och den heter Covid-
19, den är osynlig och kan slå oss när som 
helst, vi kanske är rädda, tillhör någon risk-
grupp eller har olika anledningar att vara för-
siktig.  
 
Bra nyheter!!! Vi har öppet igen. Men det är 
sommar och de flera tillfällen jag har varit hit 
på Pelaren konstaterar jag att vi inte har 
mycket medlemmar som engagera sig person-
ligt i arbetsinriktade dagen. Det är mest bara 
en handfull medlemmar.  
 
Kära kollegor, jag vill härmed kasta fråga i 
rummet: Varför? Är vi osäkra, mycket har ju 
förändrats i vårt hus, mycket diskussioner. Vi 
har nya anställda, en ny klubbhuschef och 
KST griper nästa år. Världen står på stopp, 
minoriteter som är hotat, till exempel Black 
Lives Matter i USA eller olika konspirations-
teorier, rasism, antisemitism, osv. Världseko-
nomi är drabbat med, så kära vänner, vi lever 
i skrämmande tider.  
 
Jag har anledning att tycka att i den krigen, 
jag beskrev ovanför att klubbhuset och dess 
kultur kan va ett bra exempel hur man över-
leva, hur man anknyter till varandra, hur man 
behandla varann med respekt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kom ihåg att vi har en fördel: Vi har redan 
överlevt flera kriser i våra liv och vi vet hur 
vi mår bättre och vad vi kan göra åt paranoia, 
depression, ADHD etc. Vi behöver varandra 
mer än förut, nu. Kära vänner, jag säger till er 
nu är tiden att knyter oss tillsamman, kämpa 
för den plats som bara vi medlemmar kan 
forma och driver.  
 
 
Vår trygghet med 10 års tradition. Klubbhuset 
Pelaren. 
Om vi nu kommer ihåg vad vi behöver mest, 
vad är det då? Samhället kan ta exempel av 
klubbhusvärlden. Vi är hotade av KST, Politi-
ker vill spara pengar, vi måste övertyga dem 
att vi är av nytta för vårt samhälle. Att vi fak-
tiskt fångar upp de som sjukhuset annars 
måste ta hand om, så samhället sparar och vi 
mår bättre. En vinn vinn situation. Vi är inte 
ensamma.  
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Låt oss tillsammans forma den här platsen, låt 
oss hjälpa åt. Kom ihåg att du, exakt du är den 
människa som behövs i klubbhuset, vi bedri-
ver huset, inte de anställda.  
 
Kom och engagera dig för det vi kämpa för. I 
samhället – mot fördomar, mot rasism, mot 
antisemitism, Black Lives Matter, varje liv 
matter, vi alla har förtjänat ett bra liv. Bara vi 
kan ge exempel, hur vårt litet samhället i sam-
hället fungerar.  
 
Om du engagerar dig virtuellt eller fysiskt 
spelar ingen roll. Vi sätter i gång, eftersom vi 
förstår att världen slutade snurrar nu, en ny tid 
ska komma, och vi kan bidra med bra exem-
pel hur den kan se ut. Vi vill gå till tillfället 
och informerar om klubbhuset, vi vill nå alla 
med psykisk ohälsa, vi har nånting att erbjuda 
här, men bara du gör det möjlig.  
 
Våra anställda behöver hjälp, de kan och di 
ska inte driver huset ensam. I situation av 
världen ser jag nu en enorm potential. Låt oss 
forma de värderingar som vi vill ha i sam-
hället här. Låt oss försvara vår trygghet i  
klubbhuset Pelaren.  
 
Var modig, var sårbart, kom i vår gemenskap, 

var du kan vara exakt som du är.  
Du är värdefull.  
Det är vår tur nu.  

Bara du räddar dig själv, bara du kan förändra 
nånting.  

Bara du kan bidra att vårt klubbhus gå vidare, 
överleva den global krisen, kommer att fun-
gera och ge exempel hur vi vill ha det i vårt 

samhälle.  
 

//Jürgen Bogle  
Stolt medlem av klubbhuset Pelaren 
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Klubbhuset är en skatt 
 
Pelaren har öppnat och alla är så glada, som-
maren är på gång och snart kan man bada. 
På Pelaren är det positivitet vi sprider, vi är 
olika men vi aldrig strider. 
Vi må ha olika åsikter men vi respekterar 
varandra. För varandra vi ska inte klandra. 
Vi är här för att må bra. 
Och vi har variation varje da. 
Pelaren är alldeles underbar, och ett av de 
bästa jag har. 
Ni ger mig leenden och skratt. Pelaren är 
verkligen en skatt. Pelaren finns för alla, 
och det ändrar det kalla. Pelaren har sin fina 
charm, och gör mig glad, social och varm. 
 
//Elina Degerlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Riktlinjer och ackreditering 
 
Verksamheten vid varje enskilt klubbhus ut-
går från internationella riktlinjer. 
 
Riktlinjerna kan betraktas som en förteck-
ning över medlemmarnas rättigheter, samt 
som etiska koder för klubbhusets personal, 
styrelse  och administration. 
 
Dessutom utgör de 37 riktlinjerna grunden 
för att bedöma kvaliteten hos enskilda 
klubbhus. 
 
För att garantera kvaliteten i verrksamheten 
genomgår klubbhusen regelbundna 
kvalitetssäkringar, en så kallad ackredite-
ringsprocess, som administreras av 
Clubhouse International. 
 
Ett klubbhus ackrediteras för en period på 
ett eller tre år framåt, beroende på hur väl 
riktlinjerna efterlevs. 
 

Klubbhuset Pelaren ackrediterades 
år 2019 för tre år framåt. 
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OM  ATT  RESA 
 
Det finns många sätt att simma och det finns 
många sätt att resa.  
 
Men mitt favoritsätt just nu är att resa med 
Pelaren. Det har jag fått göra nu under många 
år och min längsta resa med Pelaren gick till 
Göteborg. Det har jag redan skrivit om i ett 
annat Pelarblad. Nu gick resan till Kökar. 
Världens mörkaste plats. Men innan resan 
hann jag tala med Gunneve från Sottunga och  
hon sade att det inte alls var mörkt på Kökar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  I alla fall var vi åtta modiga som tog oss 
medelst bil och båt och så taxi till öarna just 
utanför det stora Kökars fastland. Det var vår 
Lotta som ville komma med ett förslag som 
vi godtog och hon guidade oss mellan gryn-
nor och vågor på det böljande hav och till slut 
var vi i en skyddad hamn. Båten hade också 
en chaufför som ni får fråga Lotta om vad 
han heter och vi var en riktigt trevlig dag på 
deras holme som i alla fall under tiden vi var 
där inte flöt ut mera i Östersjön än den redan 
var. Ahlskär tror  jag ön hette.  
 
 Kökar var fullt av öar överallt och inget hav 
så långt ögat nådde. Jag skulle säga att vår 
resa blev både någonting helt vanligt men 
ändå extraordinärt. Ett lyckligt sommarminne 
att se tillbaka på.   
 
// Lisbet Englund 
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Text som skickades men i skrivelse till kom-
munerna i samband med fakturering 

Situationen på klubbhuset Pelaren un-
der Corona-tiden  

 

När Corona-pandemin bröt ut tvingades 
Klubbhuset Pelaren att stänga sina dörrar för 
medlemmarna.  

Det fick negativa konsekvenser för många 
medlemmar som har deltagit i att driva klubb-
husets verksamhet. Men det har också varit po-
sitivt för de medlemmar som inte heller tidi-
gare kunnat delta i det dagliga arbetet.  

Det blev svårare för medlemmar att få den vård 
de behövde även inom vårdsektorn. Fysiska 
besök och grupper drogs in eller omvandlats 
till telefonbesök. Olika stödinsatser minskade i 
samhället såsom aktivitetsgrupper och kurs-
verksamheter.  Klubbhusets verksamhet blev 
ännu viktigare för medlemmarna i och med 
Corona-pandemin.   

I och med att klubbhuset stängde fick de an-
ställda tänka om.  Hur skulle man nå sina med-
lemmar och stöda dem i att upprätthålla ruti-
nerna? Det är vedertaget att ensamhet och iso-
lering kan orsaka ett sämre psykiskt mående, 
och vi ville ha kvar kontakten med medlem-
marna för att så långt som möjligt förhindra 
detta.   

Vi har sedan tidigare ett reach-out-system där 
man kontaktar medlemmar som är hemma. Nu 
behövde vi utöka den verksamheten.   

Vi började med att live-sända våra morgon– 
och eftermiddagsmöten där vi berättade om 
vad som händer i klubbhuset idag, och upp-
muntrade medlemmarna att göra detsamma 
hemma. Till exempel att laga mat, städa och 
betala räkningar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Riktlinje #7  ”Klubbhuset tillhandahåller en 
effektiv uppsökande verksamhet till medlem-
mar som inte deltar,  blir isolerade i samhället 
eller bli inlagda på sjukhus”. Medlemmarna 
började även ringa hit , både på telefonen och 
genom messenger videosamtal.  Vi började få 
kontakt med medlemmar som har varit inaktiva 
en längre tid.  

Vi tog lunchpromenader varje dag där medlem-
mar kunde vara med, vilket snabbt blev popu-
lärt. När vädret blev varmare hade vi ute-lunch 
i trädgården där medlemmar kunde delta med 
egen medhavd lunch. Vi utökade detta till att 
även dricka eftermiddagskaffet ute.  

För många medlemmar har det varit avgörande 
att få ha kvar kontakten med huset även om de 
inte kunde delta i arbetet. Som en medlem 
sade: ”Det har varit till stor hjälp att få prata en 
stund varje dag med klubbhuset.”  Vi har märkt 
att behovet av kontakt har ökat under pande-
min, vilket statistiken över virtuella besök stry-
ker. För oss som arbetade i klubbhuset blev ar-
betsbördan tyngre. Samtidigt som bi skulle 
sköta klubbhusets praktiska arbete, skulle vi 
även hålla kontakten med medlemmarna. Sam-
talen blev många, långa och viktiga.  
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Riktlinje #9 ” Det finns tillräckligt klubb-
husanställda för att kunna engagera medlem-
marna, men så få att det är omöjligt för dem 
att fullgöra sitt ansvar utan medlemmars enga-
gemang.” 

Vi har fortlöpande haft kontakt med andra 
klubbhus och stöttat varandra i det annorlunda 
arbetet. Vår takorganisation Clubhouse Inter-
national har regelbundet skickat uppdateringar 
om coronaläget samt tips och strategier om 
hur vi skall hantera krisen. 

Vårt arbete har varit värdefullt för medlem-
mar under stängningstiden, så frågan väcktes 
hur vi skulle värdera det virtuella arbetet. 
Klubbhus i Finland har redan tidigare debite-
rat kommunerna för virtuella besök på olika 
sätt. 

Enligt styrelsebeslut bestämdes att Pelaren gör 
en kompromiss och värderar ett virtuellt möte 
som 50% av ett fysiskt möte. Då klubbhuset 
nu har öppnat dörrarna för medlemmarna fort-
sätter vi  även med de virtuella mötena. 

 

//Jürgen Bogle, medlem 

Lilian Tessler-Tronestam, vik. klubbhus-
chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Clubhouse International 

Clubhouse International har det främsta 
ansvaret  för att sprida Klubbhusmo-
dellen internationellt, och ansvarar för 
utbildning och ackreditering av enskilda 
klubbhus, samt koordinerar översynen av 
de internationella riktlinjerna. 

Clubhouse International bedriver även 
påverkansarbete och arbetar med opin-
ionsbildning inom området psykisk hälsa 
på en global nivå. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Clubhouse Europe  

Clubhouse Europe verkar för att främja 
Klubbhusmodellen i Europa och bedriva 
påverkansarbete på en  europeisk nivå, 
samt stärka det europeiska klubbhusnät-
verket. 
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Om mitt musikintresse 

 

Jag är en kille med många intressen, men mu-
sik och film är några av mina största intressen 
och jag får ut mycket av att lyssna på fin mu-
sik. I hela mitt liv har jag haft mitt stora mu-
sikintresse och jag blir väldigt positivt berörd 
av fin musik.  

Redan som barn blev jag positivt berörd av 
musik och det lever fortfarande kvar i mig, så 
det är kul. Jag spelar en del gitarr och sjunger 
själv också, men det är svårt att komma upp i 
samma klass som de stora, kända artisterna, 
men jag provar lite och övar lite nu och då för 
att försöka få känslan för gitarren och hitta 
min genre.  

 

Jag har också ett stort intresse av att resa och 
uppleva olika 

goda, fina smaker av olika slag, sol och bad, 
och party med goda vänner är också ett stort 
esse. 

 

För att hålla mig i form och hälsan i skick 
kanske jag tränar och motionerar en del stund-
vis, och även givetvis det sociala samspelet är 
viktigt för att allt ska fungera på ett bra sätt. 

 

Jag älskar även shopping och kulturella sam-
manhang, uppleva gammal kultur i olika stor-
städer samt gamla, mysiga pubar och restau-
ranger är alltid trevligt att besöka.       

                 //  Mats Ekblom      

 

 

 
 
 
 

 
Hej, Lina Markusas här, tänkte slänga in en 
liten text och berätta vem jag är..  
Som person är jag nyfiken och pratglad. Trivs 
som bäst i naturen och när jag gosar med mina 
två katter.  
 
Några kanske känner igen mig då jag under 
hösten 2019 hade jag min praktik på Pelaren. 
Sedan sista veckan i maj har jag varit vikarie-
rande handledare på Pelaren. 
 
 Det var en annorlunda upplevelse då huset 
var stängt fysiskt för medlemmar. 1 juni öpp-
nade vi dörrarna igen och den arbetsinriktade 
dagen var i full gång. På utflykt har vi också 
varit, vi åkte till Kökar för att hälsa på Lotta, 
Lisbet berättar mer om Kökarresan.  
 
// Lina Markusas 
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Ja,  KUMLINGE! 
 
Många i klubbhuset undrar vad Myran och 
undertecknad gjorde i Kumlinge. Därav denna 
redogörelse. 
 
   Inte långt från bryggan i Kumlinge alltså re-
dan på norra udden blev det sväng till höger 
för 10 minuters besök i Lisbets barndomshem 
Tuggverka. Så raka vägen till  butiken där 
Lisbet behövde bland annat tandborste tyckte 
Myran, alltså påfyllningsdisk-borste.  
 
    Riktigt fel hade hon inte eftersom det gick 
att byta mot tandborste hos syster Eivor på 
Seffres senare på eftermiddagen. Men innan  
intag av rökta abborrar  -50 stycken fick de på 
nät  -  hade Myra och jag tillryggalagt 8 kilo-
meter med hundar i en vildvuxen Kumlinge 
skog. Kom litet fel från början och räddes för 
den långa masten men annars var det ok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Kan verkligen inte minnas vilken dag men 
en avlägsen Kumlingesläkting blev vi(jag) 
tvungen att avhysa, annars var det mesta frid 
och fröjd och vi hann inte sakna någonting när 
den andra dagen sedan tidig morgon (ca 10) 
tillbringades på Seglinge där det också blev 
butiksbesök. Nu penslar och rotborste.  
 
Men det fina i Seglinge kråksången var ändå 
grillat under tak med Dan och Rosveig. Och 
den helt underbara badstranden Ronen där i 
alla fall Lisbet doppade  knäna. 
 
// Lisbet Englund 
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Hälsa eller framgång? - En livscoach 
på varje arbete! 
 
 
 

Människor i dagens samhälle eftersträvar för 
det mesta framgång! Men vad är framgång? 
 
Framgång kan vara olika saker för olika män-
niskor, vissa värdesätter jobb andra fritid, 
vissa familj andra makt och vissa pengar. 
Som människor är vi alla olika individer men 
samma människa. 
 
Hur kan man få ett bättre liv? 
 
Kanske genom en balans av arbete och fritid, 
familj och vänner? 
 
Samt genom att dela med sig, hjälpa, sätta sig 
in i den andra liv med förståelse och kunskap. 
Tyvärr så finns det inte tid i dagens arbete, 
fundera på förebyggande åtgärder så behöver 
man inte missta pengar. 
 
Visst är arbetet viktigt, det är en grund som 
människan står på i samhället, som även fa-
milj och vänner, och fritid som är viktig del 
för de flesta. 
Om någon av dessa saker skadas, så får den 
vanliga människan en stor negativ effekt som 
kan rubba människans grund som leder till 
psykiskt illamående, sjukdom etc. 
 
Samhället borde tänka mera på dessa saker 
och inte enbart fundera på ekonomisk effekti-
vitet eller aktieägarnas inkomster. 
Psykiskt illamående är då livet inte är i balans 
och man insjuknar i en psykisk sjukdom. 
 
En faktor till psykiskt illamående, är de saker 
som får en att må dåligt med problem orsa-
kade av vänner, familj, arbete, stress och för 
höga krav. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det borde finnas en förebyggande grund för 
att se till individen som har allvarliga pro-
blem! Som skadas av grundbehoven av arbe-
tet, familj, vänner och höga krav.  
 
Få i tid en hjälp, före det eskalerar till värre 
saker. 
Kanske en arbetslivscoach som kan stöda och 
ge råd om hur man skall göra för att få det 
bättre i grundområdena med arbete, fritid, fa-
milj och vänner. 

//Frank Ölander 

 

 

 

 

 

 

 

 
Franks Filmtips!! 

 
Man behöver inte alltid vara så allvarlig 

och seriös.  
 

Denna film är ett bra exempel på hur en 
allvarlig sak kan vändas till humor. 

 
Humor behövs för att orka! 
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Vår kemi 
 

Grönskan omfamnar den beiga stranden.  
Och jag njuter av den varma sanden. 
Fåglarna sjunger, fåglarna kvittrar. 

Solen skiner och havet glittrar. 
Himlen är blå och helt molnfri. 

Jag ligger ner och tänker på vår kemi. 
När du tar min hand och ler.  

Och mer än leenden du mig ger. 
Rosiga kinder och pirr i magen.  

Jag känner mig generad och tagen.  
När du smeker mina nakna ben. 
Då lyser jag upp som solsken. 
Intimt eller inte jag bara njuter. 

Oavsett om det är timmar eller minuter.  
Du har en häftig charm.  

Som gör mig glad och väldigt varm. 
Dina kyssar får mig att sväva. 

Men nu ska jag en dag i taget leva. 
Tack för att du finns och tack för stödet. 

Vi får se vad som händer och vad som är ödet. 
 
 

//Elina Degerlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Livet på rosa moln 

 

Lívet är extra vackert när man är kär 

Känslor som lyfter, känslor som bär. 
Vi tillsammans får mig att le,  
och det finns så mycket att ge. 
Våra känslor ändrar våra miner 
Precis som solen när den skiner. 

Ditt skratt, ditt leende och din röst. 
Gör mig glad och ger mig tröst. 

Jag vet jag borde akta, 
men jag kan inte känslorna sakta 

Jag kan inte förhindra, 

Precis som stjärnan jag tindra. 
Jag känner mig så speciell,  

Varje morgon och varje kväll. 
Hos dig jag vill befinnas, 

För då kan stressen övervinnas. 

 

 

Dikt till Pelargänget 
 

Istället för att vara hemmasittande så kommer 
jag hit. Det är mer värdefullt  än Åländsk gra-

nit. 
I Klubbhuset finns flera jag känner. Jag har 

även fått flera nära vänner. 
På Pelaren slipper jag skämmas över psykiska 
besvär. Och här är vi tillsammans och inte isär. 
Inom psykisk ohälsa finns andra. Vi ska ´vara 

omsorgsfulla med varandra.  
I klubbhuset mitt dåliga humör vänder, ef-

tersom ni glädje vidare sänder! 
 

//Elina Degerlund 
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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 131 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! 


