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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 bi-
drag och avgör vad som slutligen ska 
komma i tidningen. Om redaktionen av nå-
gon anledning inte kan besluta hänskjuts 
avgörandet till klubbhuschefen. 

 

      Innehåll 
 

   2. Riktlinjer och innehåll 

 3. Ledaren 

 4.-6. Hur det är att leva i en  

                   destruktiv relation 

 7. Pelarens övernattning på  

                    Sandösund 

 8.-10. Styrelsepresentation  

          11. Operahuset 

          12. Utflykt till Föglö och studera 

          13.  Aktuellt 

          

• I redaktionen:  

Elina Degerlund,  Maria Sundholm-

Mattson, Ulrica von Kramer, Emma        

Paulsson, Katarina Gäddnäs, Kim       

Nordberg, Anna-Mia Tuominen, Lisbet 

Englund, Linus Åkerholm 
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                   Ledaren 
 
Det är bra att man blir påmind i radion av  

Tomas Ledin varje sommar att ”sommaren är 

kort”, eftersom det åtminstone för mig känns 

som att den nästan bara blir kortare och kor-

tare för varje år som går.  

Som tur var hade han dock fel denna sommar 

om att ”det mesta regnar bort” för denna 

sommar har vädret varit fantastiskt. 

Denna sommar har omfattat mycket aktivitet 

både i och utanför klubbhuset.  

Utöver allt arbete vi gjort tillsammans i kö-

ket, receptionen och kontoret, så har somma-

ren erbjudit oss lite extra arbete gällande vår 

nya köksträdgård.  

Det har varit väldigt fint att se hur den har 

pysslats om och vattnats för att köket sedan 

ska kunna skörda godsaker till våra goda 

lunchrätter. 

Vi har även under sommaren införskaffat lite 

nya utebord som också gett vår uteplats lite 

mer liv och rörelse genom fler sittplatser.  

Utanför klubbhuset har vi varit flitiga med 

sociala aktiviteter där vi bland annat testat 

både äventyrs- och frisbeegolf samt gjort 

lyckade utflykter till Föglö, Sandösund (testat 

på Flowpark) och Kobba Klintar. 

 

 

 

 

 

Tittar man i kalendern för hösten så kan man 

se att det börjar närma sig lite större aktivite-

ter som Clubhouse Internationals världskon-

ferens och Mentalhälsoveckan som infaller 

samma vecka (40) under 4-10 oktober.  

Arbetet inför vår ansökan för PAF medel från 

Landskapsregeringen är även den på höstens 

agenda med både verksamhetsplanering och 

budgetplanering för verksamheten 2022. 

Nu när sommaren har nått sitt slut för denna 

gång så hoppas jag att alla kan titta tillbaka 

och minnas några guldkorn – stora som små. 

 För husets del kan vi med glädje konstatera 

att det har varit en lyckad sommar med 

många guldkorn och jag är tacksam för alla 

som har varit med och bidragit.  

Hösten du är nu välkommen med färgglad na-

tur och en bra bok med varm dryck under fil-

ten. 

Hälsningar Linus 
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(Redaktionen meddelar:  
Läsare varnas för innehåll som berör starkt.) 
 

Hur det är att leva i en destruktiv  
                      relation 
Jag har lidit av mina vanföreställningar i snart 
12år och ännu idag kan det vara svårt att han-
tera.  
 
Jag har fått mycket verktyg på vägen och jag 
känner att jag klarar av att hantera dem i alla 
fall någorlunda. 
 
Jag har varit i kö för KBT och andra olika for-
mer av hjälp i många år, när jag väl närmade 
mig min utredning blev mitt missbruk kritiskt.  
 
Läkarna avvisade mig återigen för utredning 
för att "Droger påverkar dig både fysiskt och 
psykiskt vilket innebär att man inte vet om det 
är drogerna som orsakat psykos symptomen 
eller något annat. Du måste vara drogfri i åt-
minstone 6månader innan din utredning". 
 
Missbruk 
 
När jag var 16år drack jag mig full första 
gången. Jag var på mina föräldrars sommar-
stuga med min dåvarande pojkvän och vi hade 
jättekul.  
 
Vi festade med mina släktingar en midsomma-
rafton. Det var en häftig upplevelse framtill 
morgonen därpå.  
 
Allt snurrade, jag mådde verkligen illa och allt 
jag försökte äta smakade skit.  
 
Ett år senare blev jag övertalad att prova ma-
rijuana.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var en äcklig upplevelse, jag kunde inte 
skilja på verkligheten och mina tankar och jag 
lovade mig själv att aldrig göra om det.  
 
Det gick ungefär 4 månader tills jag provade 
igen och denna gång var det så himla trevligt.  
 
Jag slappnade av på ett sätt jag aldrig kunnat 
förut, jag blev positiv, kreativ och jätteglad.  
 
Det tog ungefär ett år innan jag rökte på regel-
bundet. Jag försökte sluta ibland eller minska 
på mitt användande men det var lättare sagt än 
gjort.  
 
När jag var 19år och flyttade till Helsingfors 
(2016) blev det ett allvarligt problem.  Jag 
började missbruka allt oftare och plötsligt fick 
jag abstinens om jag tog några dagars paus.  
 
Min dåvarande pojkvän rökte också marijuana 
så det blev svårt att undvika det när jag påmin-
des om det hela tiden.  
 
I januari 2017 försökte vi hålla en vit månad 
men min pojkvän drack ändå alkohol varje dag 
och efter knappt 3 dygn fortsatte han röka på 
igen.  
 
Jag var nykter en vecka men det var väldigt 
svårt att vara drogfri när någon annan använde 
regelbundet framför en.  
 
Under tiden vi bodde ihop blev mitt använ-
dande en prioritet.  
 
Jag rökte på flera gånger om dagen och det 
blev bara värre.  
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När jag förbrukade som mest rökte jag 3gram 
marijuana per dygn, alltså riktigt mycket.  
 
Jag vet att jag oftast använde för att kunna fly 
från min jobbiga vardag.  
 
Det var redan tillräckligt tungt att bo i en de-
struktiv relation och att samtidigt kämpa mot 
beroendet kändes helt omöjligt. 
 
 När jag fick den där psykosen på min brors 
bröllop och hamnade på akuten ville jag sluta 
använda så jag berättade öppet om mitt pro-
blem till personalen.  
 
Jag togs även in på Åbo psykiatri där jag fick 
någon abstinens medicin som hjälpte mig en 
hel del.  
 
Jag har haft många gånger motivation för att 
sluta missbruka men alltid fallit tillbaka oav-
sett drogfri tid.  
 
2018 hade jag bestämt mig för att flytta till-
baka till Helsingfors för att avsluta mina på-
började studier.  
 
Jag tänkte då att jag kunde röka på någon 
gång ibland och när skolan skulle börja skulle 
jag sluta använda helt men det blev inte rik-
tigt som planerat.  
 
Jag flyttade till Malm, Helsingfors 13 augusti 
(2018) till en lägenhet som jag delade med 
två andra tjejer.  
 
Jag upptog studierna som jag verkligen trodd-
de att jag skulle sköta den här gången.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om jag bara kunnat veta att det snart skulle 
bli en mardröm.  
 
Det kanske fungerar att använda någon gång 
och samtidigt hålla kontrollen över sitt liv 
men det klarar inte jag av hur mycket jag än 
skulle vilja.  
 
En dag i skolan träffade jag en vän från 
Åland jag inte träffat på många år, jag visste 
inte ens om att han bodde i Helsingfors eller 
att han gick i min skola.  
 
Vi började umgås i skolan och på fritiden, det 
tog inte lång tid innan vi började använda 
marijuana tillsammans och min plan på att 
sluta misslyckades helt.  



 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter några veckor introducerades jag för am-
fetamin och kokain vilket jag inte fastnade 
för. 
 
Däremot tog det inte lång tid innan jag pro-
vade på benzodiapider och blev beroende. 
 
 Jag var inte medveten om konsekvenserna 
eller hur beroendeframkallande det var men 
jag tvivlar på att det hade hindrat mig att testa 
om jag vetat.  
 
Min tolerans steg drastiskt och jag behövde 
allt större mängder för att få samma effekt 
som när jag började.  
 
Dessutom umgicks jag inte i trygga kompis-
kretsar som givetvis eskalerade när jag behöv-
de nya kontakter som kunde hjälpa mig att 
fortsätta mitt missbrukande.  
 
Ett veckoslut bestämde jag mig för att sova 
hos en av mina tjejkompisar i Vanda.  
 
Vi gick ut på nattklubben och senare hem till 
henne för att fortsätta festandet.  
 
Vi blev inte bara blåsta på droger utan också 
gruppvåldtagna i hennes lägenhet för att vi 
bjudit in en av hennes "vänner" som hade med 
sig någon vi inte ens kände.  
 
Det hade antagligen inte hänt om vi inte an-
vänt droger eftersom vi bjöd dem över från 
första början för att kunna köpa mera droger.  
 
 

 
Jag är inte på något sätt stolt över mina van-
sinniga beslut idag men jag tycker ändå det är 
viktigt att dela med sig av sin erfarenhet och 
därmed eventuellt nå någon annan i liknande 
situation.  
 
Jag levde för att använda och använde för att 
leva. Jag levde i totalt mörker tills jag insåg 
att jag behövde hjälp att hitta ljuset igen.  
 
                                                    - Elina 
 //Fortsättning i Pelarbladet September—
Oktober 
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Pelarens övernattning på Sandösund 

På torsdag 1 juli till fredag 2 juli var  pelaren 
på sandösund. 
 
Det började med samling och sen samåkning 
till Vårdö med ett stopp på Mattssons i 
Godby.  
 
När vi kom fram åt vi lunch och checkade in 
på stugorna. Det var en stor stuga och ett loft 
där bland annat jag sov.  
 
Dagen fortsatte med Flowpark, först börjar det 
med en övning man måste klara för att få till-
träde till Flowpark.  
 
Där lärde vi oss hur man använder hakarna 
och hur man åker linbana.  
 
Sen började vi med barnbanan, som alla kla-
rade av, den var ganska lätt, sen till andra lätt-
aste banan den klarade alla av, den var riktigt 
rolig och lagom enligt mig.  
 
Lina och Myra gjorde tredje banan, dem kla-
rade det galant. Ingen gjorde dem svåra ba-
norna. (som är väldigt högt upp)   
 
Sen gick jag Emma Paulson och Mats Ekblom 
och simmade vid sjön som hade brygga, det 
var riktigt bra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla hade lite fritt fram att göra vad dem ville 
på kvällen. 
 
Det finns ett cafee/restaurang på Sandösund.  
 
Det var en del turister där när vi var där. 

Vi lagade tillsammans middag och var i stora 
stugan och pratade och umgicks. 
 
Jag gick sen till mitt loft och vilade. Jag tyck-
et loftet var ganska mysigt och gillade det mer 
än storstugan.  
 
Vi har varit på Sandösund minst en gång förut 
och i augusti far Fontana och Pelaren dit.  
Jag tycker det är bra att Pelaren ordnar sånt 
här.  

//Emma Paulson 
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Styrelsepresentation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om mig 
 
Jag är sjukskötare och har hela mitt yrkes-
verksamma liv arbetat inom den psykia-
triska vården, tidigare på avdelning och sen-
aste år inom öppenvården.  
 
Jag är gift och har tre barn som alla snart är 
vuxna. På min fritid trivs jag bäst med att 
vara ute i naturen och jag tycker mycket om 
att läsa. 
 
På senare år har jag utbildat mig inom psy-
koterapi. Att förbättra den psykiatriska vår-
den och att patientens röst inom psykiatrin 
blir starkare har varit viktigt för mig.  
 
Jag är glad och stolt över att få vara med i 
Pelarens styrelse.  
 
Pelaren är viktig för psykiatrin på Åland, för 
arbetet mot fördomar, för gemenskap och 
för egenmakt för mänskor med psykisk 
ohälsa.   // Anna-Mia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! Jag heter Katarina Gäddnäs och är ny 
styrelseledamot.  
 
Jag jobbar som församlingspastor och sjuk-
huspräst i Mariehamn.  
 
Innan jag blev präst för tre år sedan skrev 
jag böcker och arbetade som journalist och 
lärare.  
 
Jag har fyra barn, varav två ännu bor hemma 
hos mig i Mariehamn.  
 
På fritiden sjunger jag i kör, målar, läser och 
skriver.  
 
Jag har kommit i kontakt med Pelaren ge-
nom vänner och mina jobb och tycker det är 
ett jättebra och meningsfullt koncept.  
 
Jag ser så fram emot att lära känna er alla 
bättre!  
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Hej på er! 
 
Mitt namn är Maria, jag är en 4 barns 
mamma mitt i livet. 
 
3 vuxna barn, 1 tjej på 14 bor hemma med 
mig och min man Micke. Har även berikats 
med 3 barnbarn.  
 
Familjen är mitt allt ❤ 
 
Beslöt för 2 år sen att sätta mig på skolbän-
ken en sista gång, så har kommit över halv-
vägs på min väg till sjukskötare.  
 
Brinner för allt som är lite annorlunda, man 
kan inte alltid ta livet för givet. 
 
Har under min karriär jobbat med mycket 
special barn, ett mycket givande jobb. 
 
Man får hitta egna lösningar vart efter, det 
finns inte alltid en manualer som man får 
söka svaren från. 
 
Har även varit aktiv i Folkhälsans lokalför-
ening i min kommun, att få var med och 
ordna friskvård, roliga aktiviteter etc. 
för kommuninvånare är skoj!  
 
Jobbar nu den 3.dje sommaren på psykia-
triska slutna avdelningen, ett utmanande till 
lika intressant och givande jobb. 
 
Det som är orsaken till att man söker hjälp är 
ofta bara en del av helheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att nysta och förstå vad som är grunden till 
att allt blev som det blev är det som är intres-
sant... att förstå och hjälpa att sätta ord på sa-
ker och ting. 
 
Att umgås med goda vänner och familjen är 
det som får mig att ladda energi. 
 
Försöker leva här och nu och göra det bästa 
av varje dag. 
 
Då jag fick denna förfrågan att sitta i er sty-
relse, var det inte svårt att säga "ja". 
 
En chans att få se ert arbete på en annan nivå, 
har hittills bara hört om er samt att ni ger så 
många en trygghet i vardagen.  
 
Så hoppas jag kan bidra med något  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Kim Nordberg och är 31 år. 
 
Till vardags arbetar jag för föreningen Ung 
Resurs som Ungdomslots där jag hjälper ung-
domar och unga vuxna ut i studie-och arbets-
liv. Detta har jag gjort sedan 2014.  
 
Min fritid tillbringar jag med min sambo 
Elin.  
 
Jag försöker vara mycket på min sommar-
stuga, där jag gärna spenderar tiden på vatt-
net fiskandes.  
 
Jag är också verksam som fotbollstränare i 
Jomala IK. 
 
Jag ser fram emot vara en del av Pelaren och 

den fina och viktiga verksamhet det är.  
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OPERAHUSET 
 
I helgen gick jag på Operahuset igen. Kan inte 
komma ihåg när det hände sist.  
 
Men jag var in på fredagen och frågade efter 
avslutningen av operaskolan och fick veta att 
det var på lördagen.  
 
Det var hur som hels första gången jag cyk-
lade hela vägen upp bakom konstverket, ett 
sätt att ta till sig vårt fina kulturhus.  
 
Men om jag går på en föreställning lämnar jag 
cykeln nere vid cykelställningen.      
 
 Mycket i föreställningen gick mig förbi men 
det gick inte att ta miste på det allvar och den 
entusiasmeleverna utstrålade.  
 
Jag var så imponerad av alla faktiskt. Det som 
blev kvar i mig var att det måste startas en 
permanent operaskola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi måste bli berömda i hela Norden för det 
kan inte bara vara hej och hå musik.  
 
Det undergräver bilden vi vill skapa av att vi 
har ett fantastiskt hus som under flera år redan 
haft innehåll med operakaraktär. 
 
Vad är det då som är så speciellt med opera. 
Det finns helt enkelt inget annat sätt att ut-
trycka starka känslor.  
 
Vi lever i en tid när det här blir hela tiden vik-
tigare.  
 
Stereotypier skadar hjärnan och leder till att vi 
inte kan utvecklas.  
 
Vi måste få sätta ord och ton på det som är 
svårt eller det som ger glädje för den delen. 
 

    // Lisbet        

 

 

 

 

Ps. hänvisning till  Pelarbladet nr 13 om musen och elefanten.som gick på balett 
på kulturhuset ds. 



 

12 

Utflykt till Föglö den 21.7 2021 
 

Vi tre, Linus, Rickard och jag väntade på 
busstationen på Lisbet. Men hon kom inte. 
 
Linus bestämde då att vi skulle ta hans bil, 
istället för Williams buss.  
 
Vi hämtade Mats Ekblom från Klintvägen och 
styrde mot Svinö färjfäste . 
  
Där lämnade vi bilen. Vi alla gick ombord på 
M/S Skarven .  
 
Två satt på däcket två i skuggan, under den 30 
minuters långa båtresa.  
 
Vi klev av M/S Skarven och tog en promenad 
i det lilla,  men gamla samhället Degerby.  
 
Degerby är huvudstad i Föglö. Här finns den  
gamla Lotstugan, som är ett museum idag. 
Där står 3 sängar och finns en främmande 
finsk flagga.  
 
Men bekanta namn Alvar Sjölund var en sjö-
kapten. Det var sjökaptener som blev lotsar.  
 
I Degerby fanns det många kaffestugor, men 
två restauranger och ett tredje på Skarven. 
 
Alla öppnade kl.11.30. Det ena är det nyöpp-
nade Badhotellet.  
 
Efter det tog Mats ett dopp i hamnbassängen. 
Torkade gjorde han sedan i solen. 
 
Vi åt en god lunch på Seagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Degerby kan man spela minigolf och schack. 
Emmaus har en pop-off affär som öppnar kl. 
12.00 vid hamnen.  
 
Då anlände också M/S Skarven bilar kör i 
land och fotgängare skyndar sig fram på 
vägen. 
 
Och speciellt en bekant som vi hade väntat på 
i busstationen , nämligen Lisbet.  
 
Bussen lär ha först åkt till Långnäs innan den 
kom till Svinö färjfäste.  
 //Ulrica 
 

 

 

 

 

 

STUDERA 

Jag har börjat studerat en distanskurs som 
handlar om ”arbetarkultur” det handlar all-
mänt om jobb och litteratur om detta.  

Jag tycker det är intressant men första träffen 
visste jag inte mycket om ämnet.   

Min dators webcam var sönder så fick köpa 
en ny webcam.  

Programmet vi använder är Microsoft Teams.  

Vi läser ett par böcker i kursen.  

Vi blir indelade i grupper och får diskutera 
olika frågor. 

 Det handlar om arbetsklasser, Sveriges sam-
hälle/ekonomi, om författare olika grupper i 
samhället.  

Mina känslor är  att det är ett nytt ämne för 

mig, men jag tycker att det är spännande att 
lära mig om det.                  //Emma 
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SAVE THE DATE: 

1.9 Verksamhetsplanering  

Projekt September:  

Högskolans hälsodag 

4-8.10 Virtuell världskonferens  

10.10 Mentalhälsodagen Fackeltåg  

24.10 Grease 

17-18.11 Nordic Digi-inclusion conferance 

 

OBSERVERA!!!! 

 

MAJ 2022 

Klubbhusutbildning i Oslo,  

Anmälningslista finns  

på Pelaren 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 140 medlemmar. 

På klubbhuset Pelaren fokuserar vi 
på förmågan till arbete, delaktighet 

 och social gemenskap.  

Arbetet i klubbhuset bygger på fri-
villighet, vilket betyder att  

medlemmar tillsammans med hand-
ledarna planerar, utformar och  

genomför uppgifterna i klubbhuset. 

På klubbhuset kan du bl.a. laga mat i kö-
ket, ta emot gäster i receptionen  

eller kanske skriva någonting i vår tid-
ning Pelarbladet. 

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

dagsform, intresse eller tidigare 
kunskap.  

Vi fokuserar på det friska och i klubbhu-
set 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!  



 

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 

 
 
 


