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Leder 
Lige en kort introduktion af skriveren af denne leder. 

Jeg hedder Mette Lunhart, og startede i maj måned som 

konstitueret leder i Fontænehuset  Furesø for en  

periode på 3 måneder. I mellemtiden har der været en 

ansættelsesrunde hvor ansættelsesudvalget og  

bestyrelsen har besluttet at jeg bliver leder af huset til 

og med udgangen af 2017. Som nogle ved har jeg et 

godt og langt kendskab til klubhusmodellen fra min tid i  

Københavnerhuset og huset i Furesø er et godt lille hus 

med standarderne inde under huden. Det bliver  

forhåbentlig en god tid for alle parter. 

Da jeg startede på dette skriv var det blevet sommer for 

alvor. Men nu kender vi den danske sommer igen—

ustadigt 

Men uanset vejret er sommeren den tid på året hvor vi 

alle kan tage en længere pause fra hverdagen. Vi har 

alle ret til at holde ferie, så gør brug af denne ret til at få 

lidt andre indtryk af livet. Man behøver ikke at tage 

udenlands, man behøver ikke at forlade de kendte  

omgivelser, måske kunne man udvide sin radius lidt. 

Tage i skoven, tage til vandet med et tæppe,  madpakke 

og en flaske vand, en kold øl eller andet drikkeligt. 

Måske kunne man tage af sted med sin familie, måske 

med nogle fra Fontænehuset Furesø.  I hele juli måned 

vil der være ugentlige ture ud af huset. Her holder  

medarbejdere ferie på skift. Kom ind og se hvor turene 

går hen. Du kan også komme hen i Fontænehuset og få  

frokost ude i vores fine have, nye højbede, og måske 

nye havemøbler. 

Fontænehuset står i lidt af en brydningstid. Den daglige 

leder gennem 4 år er ophørt. En stor tak skal lyde til 

hende. Huset står på et godt økonomisk fundament 

som en selvejende institution med gode drifts og  

samarbejdsaftaler med Furesø kommune og lidt løsere  

aftaler med nogle af de omkringliggende kommuner. 

I eftersommeren  skal vi have udarbejdet en  

strategiplan over hvor vi skal lægge vores kræfter ud 

over vores faste og stabile hverdag og hvem vi skal  

styrke vores samarbejde med. Det hører I mere om til 

den tid. 

 

God sommer fra Mette  

Fontænehuset Furesø er et tilbud til mennesker 

mellem 18-60 år med en sindslidelse eller psykiske 

problemer. Vi tilbyder et socialt arbejdsfællesskab, 

hvor formålet er at få det bedre og blive klar til evt. 

at komme i arbejde eller tage en uddannelse og 

komme videre i livet ved at udvikle sociale,  

personlige og faglige kompetencer. 

Dette sker i en tryg og rolig atmosfære 

Fontænehuset Furesø 
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Artikel 

Copenhagen Food Festival 

D. 19/08 til 28/08 bliver Copenhagen Food Festival afholdt. København vil 
blive dækket i madaktiviteter hen over disse 9 dage. Ud fra hvad budgettet 
tillader er der gratis aktiviteter og op til den tunge ende af +1000 kr. Du kan 
finde alt hvad hjertet begærer, men vi har udvalgt 3 i forskellig prisleje som vi 
vil sætte fokus på: 

 

 

 

 

 

 

 

Grønt Smørrebrød, Christianshavns Færgecafé - 180 kr 

”Christianshavns Færgecafé har med fokus på grøntsager, masser af smag, 
knas og fylde og forhåbentlig til at rykke opfattelsen af, hvad grøntsager kan i 
smørrebrødskøkkenet.” 
 

Høstfestival, Esrum Kloster - Gratis. 

”I løbet af weekenden kan du købe nyhøstede lokale råvarer og ypperlige 
frembringelser, spise dig lykkelig i tapas, få en snak med de lokale  
producenter og deltage i madworkshops” 
 

Norden og Syden serveret som Tapas,  

Restaurant Lomos - 295 kr. 

”Du vil få serveret en særlig menu med otte tapasanretninger med sæsonens 
nordiske og sydlandske delikatesser i en ny fortolkning. Du kan bl.a. smage 
jomfruhummer,  

kammuslinger, rejer, sortfodsskinke (bellota), oste og meget andet godt.” 

 

Det fulde program kan ses copenhagencooking.dk hvor du også kan købe   
dine madbilletter. 
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Opskrifter 

Jacobs LAKSELASAGNE til 2 personer 

Ingredienser 

600 g frossen helbladet spinat 

1/4 liter fløde 

Morney sauce 

1 spsk friskpresset citronsaft 

1 tsk groft salt 

Friskkværnet peber 

Frisk basilikum 

1 frisk lasagneplade (ca. 200 g) 

175 g røget laks i tynde skiver 

½ tsk groft salt 

50 g Mozzarella 

Tilbehør: 

 300 g blandet grøn salat 

 240 g groft brød 

Fremgangsmåde: 

Kom den frosne spinat i en tykbundet gryde. Damp spinaten ved kraftig varme 

og under omrøring i ca. 5 min. Tilsæt fløden og kog den ind ved svag varme, sta-

dig under omrøring, i ca. 10 min. Tilsæt Morney sauce, citronsaft, salt og peber. 

Fold lasagnepladen ud og del den på tværs i 4 lige store stykker, der passer til 

det ovnfaste fad. Skær laksen i tynde strimler. Del spinatstuvningen i 4 portio-

ner og laksestrimlerne i 3 portioner. Læg lagvis i et ovnfast fad (ca. 5 x 17 x 29 

cm): et stykke lasagneplade, en portion spinatstuvning og en portion laks og 

mozzarella. Slut med spinatstuvning og mozzarella. Bag lasagnen på en plade 

med bagepapir midt i ovnen - tag lasagnen ud af ovnen efter ca. 10 min. og drys 

med salt. Bag lasagnen færdig de sidste ca. 30 min. eller til osten er gylden. Lad 

lakselasagnen hvile tildækket på køkkenbordet i ca. 10 min. 

Bagetid 

Ca. 40 min ved 175° - varmluftsovn. 

 

http://www.arla.dk/produkter/karolines-kokken/madlavningsflode-8pct---bor-omrystes-14liter12liter-4007/
http://www.arla.dk/produkter/karolines-kokken/mozzarella-200400800g-4004/


6 

Artikel 

Havenyt fra Bodil 
 

 

Så fik vi endelig en fin ny terrasse så 

vi kan sidde ude og hygge og grille i 

de skønne sommerdage. 

Vi har allerede holdt et par rigtig 

hyggelige grill frokoster og en social 

aften på vores skønne terrasse. 

Desværre måtte Kim opereres i  

knæet efter at have lavet den, og 

det var en hård omgang med både 

operation og genoptræning og han 

var savnet i huset, men han var  

heldigvis tilbage igen fra 1. juni.  

Haven er vi også ved at få styr på, vi har fået krydderurter af Kamillas mor, og 

også købt en del ind, så nu kan vi kokkerere med alle mulige friske urter fra 

egen produktion. 

Vi har også fået lidt stauder af min bror og venter på flere endnu, så vi altid 

lige har lidt blomster at tage ind på cafebordene. 

 

Det bliver en dejlig sommer hvor vi kan være meget ude. 

Bodil. 
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Artikel 

Berits afskedsreception 

 

Den 30. maj blev der afholdt afskedsreception for Berit, det var en rigtig god 

dag, men det var samtidig også en sørgelig dag. Berit kom kl. 10, i godt  

humør og med et kram til alle.  

Der var tændt op i grillen, til noget 

dejligt grillmad til frokost, som blev 

spist ude på terrassen, i det dejlige 

solskinsvejr.  

Der var blevet samlet penge ind, til 

en gave og huset gav også noget. 

Vi gav hende en fin kjole og 2 flotte 

armbånd, som hun blev meget 

glad for, og det er blevet fortalt af 

”kilder” at det er blevet Berits  

yndlingskjole. 

Om eftermiddagen var der en  

fantastisk rabarbertærte, som Berit 

havde bagt. Hun fik også en bog, 

fyldt med beskeder fra medlemmer og medarbejdere, om hvor meget vi 

kommer til at savne hende og hvad hun har betydet for de enkle personer. 

Der var også lavet en fin planche, med en masse billeder,  

af hendes tid her  i huset. 

 

Dagen sluttede af med et sørgeligt farvel, men Berit har lovet at komme og 

besøge os. 

 

Kamilla 
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Artikel 

Mine Katte 

Hvor er jeg glad for mi-

ne katte, de har virkelig 

hjulpet mig igennem 

nogle svære tider jeg 

har med mig selv, de er 

der altid for mig. 

Jeg har 3 hankatte, den yngste Carlos på 4 år er en lille kæledægge, han kan 

godt lide at sidde på skødet og blive kælet. 

Han fanger mus og efterlader gerne resterne til mig, han kan også lide at drille 

de andre 2. 

Så er der Johannes på 9 år, en meget velopdragen kat, han holder sig mest til 

mig men sætter gerne de andre på plads. 

Kitten på 14 år er en lidt ældre herre der bare gerne vil passe sig selv, han sy-

nes de andre 2 er nogle fjollede hoveder. 

Imens jeg har skrevet, har jeg rejst mig mindst 20 gange vil jeg tro, for så skal 

den ene ud, så skal den anden ind og en vil kæles og have opmærksomhed. 

Men gud hvor jeg dog elsker mine katte. 

 

Birgitte 
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Opskrifter 

Kylling med ananas ( 4-6 personer ) 

Ingredienser: 

500g kyllingebryst kød 

1 frisk ananas 

1 dåse ananas i juice 

Lidt kokosmel 

Lidt ingefær, hvidløg, frisk chili 
og forårsløg 

 

Krydderier: 

salt, peber, paprika, rosmarin, laurbær og olie 

 

Fremgangsmåde: 

Skær kyllingebryst i mindre stykker og marinér det med olie, salt og peber, 
rosmarin, paprika og chili. 
Skær den friske ananas i stykker. 
Gør nogle ingefær, hvidløg og forårsløg klar og skær dem i mindre stykker. 
Varm panden og tilsæt lidt olie, tilsæt de skårede ingefær, hvidløg og den 
friske chili, tilsæt derefter de skårede stykker kyllingebryst og rør rundt,       
tilsæt derefter den skårede ananas sammen med juicen fra dåse ananas og 
lad blandingen koge lidt. 
Tilsæt laurbær (2-3 blade), tilsæt derefter dåse ananas. 
Skru ned for varmen og lad blandingen koge.  
Når blandingen er sammenkogt tilsæt da forårsløg og smag til. 

Der kan eventuelt tilsættes soya 

Serveres med jasmin, ris eller nudler 

Så er retten klar til servering…... Bon appetit ! 

 

Tips: Drys lidt kokosmel på retten inden servering 

 

Suiyan 
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Forskønnelse 
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Artikel 

 

 

Der var godt med folk i huset da vi 

holdt midsommerfest d.23. juni. 

Hjernerne bag planlægningen havde  

virkelig tænkt i detaljer, så alle der  

deltog i festen også var med til at  

forberede alt det lækre mad  

og drikke, og der var sedler under  

tallerkenerne med små opgaver så  

der var noget at hjælpe med for alle. 

Trods en knap så fantastisk vejrudsigt 

havde vi vejret med os hele vejen  

igennem, og kunne slutte af med snobrød og ristede skumfiduser  

ved to fine små bål. 

Naturligvis håber vi at endnu flere deltager til næste år, for med så hyggelig 

en aften er det bestemt en gentagelse værd. 

Ronja 

Midsommerfest i Fontænehuset 
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Artikel 

En tur ind i et eventyr: Kong Artur 
 

Bølgende trætoppe, langs bakkeskråninger, 

kæmpe højtalersøjler drager så pludseligt  

tilskuerne ind i en Harry Potter-version af  

teaterstykket ”Kong Artur”.  

Kulisserne er sat i vores allesammen  

Dyrehave - i den del der kaldes  

Ulvedalene. 

Skuespillernes stemmer høres tydeligt (af elektronik i første klasse) ud gennem disse 

utrolige søjler med lyd og lys i. 

Selve stykket om Kong Artur var ikke opløftende i min optik, men det kan også være 

det bare er den hjerne jeg render rundt med, udstyret med dulmende psykofarmaka 

til lejligheden. 

Men kulisserne i Ulvedalene/ Dyrehaven kan hverken Verona i Italien 

(et amfiteater fra Romertiden), Los Angeles eller San Fransisco måle sig med. 

Der var 12 flotte riddere, 11 styks på vilde heste der kom galoperende ind i  

natursceneriet, og eventyrlige, næsten sanseløse feer svævede ud fra de  

grønne bakker (kulissen) mens mosekonen brygger, og danner perspektiv, så scenen i 

front fremhæves i lyset og bakkerne bag ligger i en tåge, med ridderne, akrobaterne 

og jonglørerne der fortryller alt imens de drøner ind  

og ud af vores synsfelt. 

Selve fronten af kulissen kunne næsten være et miniformat af det berømte  

Spisehus i Vedbæk, med en kæmpe rund seng på toppen. Samlet med små trapper 

der kobler det til endnu en rund kulisse, også med lys i - som mindede mig om en  

ikke særlig køn flyvende tallerken – der gør det ud for riddernes  

runde bord. 

Det hele sluttede med et festfyrværkeri, og da klokken efterhånden var blevet 11 om 

aftenen fandt vi vores vej gennem dyrehaven med de lyse nætters hjælp. 

Tak gud for en vidunderlig aften med og uden krøllede hjernespindsagtige  

forestillinger som aften startede med og som nemt kunne have haft ødelagt  

det hele. Tak. 

Eva Hjorth 
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NYT I HUSET 
 

1. Ny leder 

Ved husmødet d.11 maj var formanden for bestyrelsen tilstede og  

introducerede Mette Lunhart som ny leder af huset.  

Mette har nu været her i ca. 1 måned og det har været rart med lidt  

aflastning for medarbejderne og hun er faldet godt i hak med os alle. 

Så også på den front kan vi gå sommeren i møde med sindsro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AnderSund 

Vi opstarter sundhedsgruppen (Andersund) d. 23/06-16  

Den vil indtage et nyt format, så hver torsdag kl. 10.00 vil der være et moduls 

undervisning i generel sundhed. Derudover stiller Anders sig til rådighed til et 

mere individuelt forløb med fokus på hvordan du kan implementere  

sundhed i din hverdag. 

Nyt i huset 
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Sommer Sommer 

En god bog til sommerens kolde og 

regnfyldte dage 

 

The Selection – Udvælgelsen af Kiera Cass 

 

Den unge America Singer tilhører en af de lavere samfundsklasser  

i nationen Illéa. Hendes familie lever på sultegrænsen.  

Derfor burde hun være lykkelig, da hun inviteres til at deltage i Udvælgelsen  

hvor landets kronprins, for åbent kamera, vil vælge sin prinsesse blandt  

tilfældigt udtrukne piger.  

Det er ikke en nem beslutning for America, da hun i det skjulte har en kæreste . 

Men familiens økonomi tvinger hende dog til at deltage i lodtrækningen, og  

snart befinder hun sig i paladset omgivet af andre udvalgte piger. 

Udvælgelsen er første bind i en serie om venskab, kærlighed, rivalisering og et  

samfund bygget på forbud og klasseskel. 

Sommer og fritid 
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Sommer 

Fede film gennem sommeren 

Star Trek Beyond – Sci-fi. 

 
Premiere d. 21/7-16 og vises i Lyngby, Birkerød og Ballerup biograf. 

       Filmen, der er instrueret af Justin Lin, er efterfølgeren til Star Trek og Star 
Trek Into Darkness og er den 13. spillefilm i serien. 
Har man en indre Trekkie ved man allerede hvor og hvornår filmen har 
premiere og er allerede klar til at få set filmen på det store lærred. 

 

Jason Bourne – Thriller. 

 
Premiere d. 28/7-16 og vises i Lyngby, Birkerød og Ballerup biograf. 

       Filmen er instrueret af Paul Greengrass, der også har instrueret de to for-
rige film. 
Denne film er den femte i rækken af ”Bourne” serien, om CIA agenten Ja-
son Bourne der forsøger at genskabe sin hukommelse. 
I denne film møder man en række nye ansigter – bl.a. Tommy Lee Jones, 
Alicia Vikander og Vincent Cassel - og Julia Stiles vender tilbage i rollen 
son Nicky. 
Er man fan af en god action thriller og har de forrige film fanget dig, så er 
denne film biografbilletten værd. 

Sommer 

Sommer og fritid 
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Fede film gennem sommeren 
 

Den store venlige kæmpe/The BFG – Fantasy/familiefilm. 

 
Premiere d. 21/7-16 og vises i Lyngby, Birkerød og Ballerup biograf. 
  Filmen er instrueret af Steven Spielberg og er rigtig flot og detaljeret 
lavet. 
The BFG/ Den Store Venlige Kæmpe udkom som bog i 1982, og hand-
ler om den 10 årige Sophie, der en nat i heksetimen bliver bortført af 
den store venlige kæmpe som elsker at samle på drømme. 
Kæmpen er i sin egen verden en outsider da han både er godhjertet 
og nægter at spise børn, så da Sophie og kæmpen udvikler et nært 
venskab opstår der en række problemer og sammen planlægger de at 
gøre oprør mod Barnegnaskeren, Kødklumpæderen og knogleknuse-
ren. En gennemført flot filmatisering af en skøn bog, så er man til 
spændende eventyr og flotte filmdetaljer er denne film bestemt et  
biografbesøg værd denne sommer. 

Sommer 

Sommer og fritid 
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Fede film gennem sommeren 
 

Independence Day 2 – Action. 

 
Premiere d. 23/6-16 og vises i Værløse, Lyngby, Birkerød og Ballerup bi-
ograf. 

       Filmen hedder officielt Independence Day: Resurgence og er instrueret 
af Roland Emmerich.Filmen er en efterfølger af Independence Day fra 
1996, og finder sted i vores tid – ’real time’. Det som skete i den første 
film bliver kaldt for ’the war of 1996’ og meget har ændret sig si-
den.Independence Day: Resurgence finder sted 20 år efter den første film 
og det er en anderledes verden – alle Jordens’ nationer samarbejder på 
tværs af grænserne. The Earth Space Defence forsøger på bedste vis, at 
forstærke Jorden hvis nu et andet angreb fra det ydre rum skulle fore-
komme. Menneskeheden har i den anledning besluttet sig for, at bruge 
genvundet  alien-teknologi til dette formål. Men intet kan forberede os på 
den styrke rumvæsnerne besidder i anden omgang. Kun en gruppe op-
findsomme og modige mænd og kvinder kan redde menneskeheden. 
Er man til action og var man vild med den første film vil man uden tvivl 
elske gensynet med   både Jeff Goldblum og Bill Pullman, dog ser vi ikke 
Will Smith i denne film, men til gengæld medvirker Liam Hemsworth – 
kendt fra The Hunger Games samt Maika Monroe – kendt fra ”It Follows”. 

 

 

Sommer 

Sommer og fritid 
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