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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. 
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Ledaren 

Vi kan se att vintern har återbesökt oss då vi 

just nu sitter i kontoret och blickar ut genom 

fönstret. Men förhoppningsvis bara för en 

kort period då våren närmar sig.   

Efter alla artiklar om Pelaren i tidningar och 

radio, så kanske man måste ställa frågan 

finns man om man inte syns? 

Det är nu vi behöver jobba på att synas, infor-

mera, diskutera och visa vad vi gör både i och 

för samhället.  

Varje euro som investeras i klubbhusen ger en 

inbesparing på 4,60 euro från kostnaderna 

inom den psykiatriska vården. (Mieli minun 

tekevin, Suomen klubitalot ry, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela, gilla och kommentera på sociala medier 

är en bra början för att få spridning om oss. 

Att både bjuda in och besöka andra arbets-

platser för att berätta om Pelaren. Insändare 

till gammelmedia är också en beprövad me-

tod. Det enda detta kostar oss är tid och enga-

gemang.  

Ni där ute sitter säkert på flera bra ideér och 

funderingar hur vi kan göra den arbetsinrik-

tade dagen känd ute i samhället, kom in till 

klubbhuset och dela med er av er kunskap. 

Avslutningsvis vill vi rekommendera att ni 

går och lägger er i snön ett tag, det är rejält 

uppfriskande! 

Snöiga hälsningar Emil och Lina 
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    Emma—praktikant  
 

Hej alla! 

Mitt namn är Emma Eriksson. Jag är en 22 år 
gammal ålänning som just nu studerar till 
socionom på andra året. Jag studerar fler-
formsstudier via Yrkeshögskolan Novia i Åbo, 
så en gång i månaden reser jag till Åbo för att 
ha närstudier i skolan. Till mina studier hör 
bland annat en praktik som berör socialt ar-
bete, och därför har jag hamnat här på Klubb-
huset Pelaren tillsammans med er. Jag kom-
mer att ha praktik i elva veckor, och min sista 
praktikdag blir den 14.4.2022. 

Jag tycker väldigt mycket om att spela säll-
skapsspel. Minst en gång per år brukar jag till-
sammans med min stora släkt ha Alfapet-
turnering, men än så länge har jag inte vunnit! 
Utöver Alfapet brukar vi också försöka fixa 
ihop en volleyboll-träff under sommaren.  

Volleybollen brukar ordnas på mina föräldrars 
stuga ute i Geta, där jag för övrigt spenderar så 
mycket tid jag bara kan. Med andra ord är jag 
lite av en skogsmulle som älskar natur, stug– 
och friluftsliv. En ledig dag far jag gärna ut till 
stugan eller ut på andra utflykter; naturstigar 
ihop med picknick och en god vän är enligt 
mig en svårslagen kombination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Marcus Boman Photography) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag gillar att leva aktivt, men lugna dagar är 
också välbehövligt. Under mina lugna dagar 
läser jag gärna en bra bok i hängmattan, går ut 
på promenad eller äter ostbricka.  

Jag är för övrigt intresserad av psykologi och 
personlig utveckling, så böckerna jag läser får 
mer än gärna handla om det. Om du som läser 
detta är det minsta intresserad av personlig ut-
veckling så rekommenderar jag boken ”Lev 
enklare” som är skriven av Gisela Linde. 

Vänner och familj ligger mig varmt om hjär-
tat, och jag tillbringar gärna majoriteten av 
min vakna tid med dem. Jag sätter även gärna 
min tid på att lära känna nya personer och 
träffa nya bekantskaper. Jag hoppas vi syns 
inne i Klubbhuset! :)  

// Emma E 
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Patiens 
 
Ruter 6 får direkt hjälp av spader7. Klöver 
4 behöver ruter 5. Ruter 3 får klöver 4.  
 
Och så kommer ruter ess till undsättning. 
På ruter ess kommer ruter 2. Packen är 
ännu inte slut. Ruter 3 vill till ruter 2. 
Hjärter 9 finner klöver 10.  Hjärter knekt 
hittar spader dam.  
 
    Spader 10, hjärter knekt, klöver knekt 
behöver ruter 10 och ruter 10 behöver klö-
ver 9, klöver 5 ruter 6. Ruter 9 hittar spa-
der10. Klöver ess kommer till undsättning. 
 
     Och hjärte 8 hittar klöver 9,ruter 4 klö-
ver 5. Klöver 8 kan välja mellan ruter 9 
och hjärter 9 och hon väljer ruter 9. 
 
       Klöver 3 ruter 4. Ja nu har hela tiden 
klöver 7 väntat att få hoppa till hjärter 8 
bredvid, händer nu, hjärter dam hittar 
förstås spader kung och överväger inte ens 
klöver kung men klöver kung får ta ny 
mark. Efter kommer spader 6, ruter 5. 
 
       Klöver 8 kan välja mellan ruter 9 0ch 
hjärter 9 och hon väljer ruter 9. Klöver 3, 
ruter 4. Ja nu har hela tiden klöver 7 vän-
tat att få hoppa till hjärter 8 bredvid, hän-
der nu, hjärter dam hittar förstås spader 
kung och överväger inte ens klöver kung 
Men klöver kung får ta ny mark.. 
 
      Efter kommer spader 6, ruter 5. Spader 
kung får sin chans att flytta bredvid klöver 
kung och har nu första platsen  tillsam-
mans med hjärter dam. 
 
        ///Lisbet 
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    Smarta och miljövänliga tips  

Torka tvätten i utomhus i minusgrader  

Visste ni att man kan torka tvätten snabbt ute i 

minusgrader?   

Glöm parfymerade tvättmedel och sköljmedel 

för den här frystorkade tvätten doftar ma-

giskt.   

  

Och tänk vad mycket energi som sparas i jäm-

förelse med att använda torktumlare/torkskåp. 

Bra för både plånboken och miljön  

  

Skönt att slippa den fuktiga luften av ständigt 

hängande blöt tvätt inomhus..   

  

DU BEHÖVER:  

• Kyligt väder, minst 5 minusgrader.   

  

GÖR SÅ HÄR:  

1. Häng den rena och blöta tvätten på ett golv-

torkställ inomhus och lyft ut torkstället på al-

tanen/balkongen. Vänta en dag eller en natt.  

2. Ta in den” kartongliknande” tvätten och låt 

den lilla frost som uppstått snabbt torka inom-

hus i hallen.  

3. Klart!   

(https://www.ekotipset.se/blogg/2021/1/29/

torka-tvtten-ute-i-minusgrader)  

  

  

Bikarbonat mot svettfläckar  

Det finns en lösning mot svettfläckar och 

fläckar från deodoranter på vita tröjor! Den 

lösningen är såklart bikarbonat. Bikarbonat 

blandat med vatten både tar bort fläcken och 

neutraliserar dålig lukt.   

  

  

DU BEHÖVER:  

• Bikarbonat  

• Vatten  

• Ev en gammal tandborste att smeta på med  

  

GÖR SÅ HÄR:  

1. Blanda en pasta av bikarbonat och vatten 

(den kan du också rengöra t.ex skor och ka-

kelfogar med när du ändå är igång - se tidi-

gare inlägg)  

2. Smeta på pastan på svettfläckarna. Låt 

verka 30 min.  

3. Tvätta tröjan som vanligt i maskin tillsam-

mans med din övriga tvätt.  

4. Klart!   

  

Detta är perfekt att göra då och då om man 

använder en deodorant baserad på kokosolja 

som kan lämna fläckar.   

(https://www.ekotipset.se/blogg/2019/10/14/

bikarbonat-mot-svettflckar) /Linda 
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 C– Vitamin 
 
C-vitamin ökar motivation och fokus.  
Studier har visat att det också kan minska 
symtom av ångest och depression.  
Jag har tagit c vitamin varje dag i några måna-
der, jag tycker jag är mer alert.   
finns att köpa i matbutik och apotek. /Emma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internetberoende. 
 
I dagens samhälle med smartphones och soci-
ala medier och appar, är det lätt att bli inter-
netberoende. social media är designade för att 
få dig, beroende. 
 
saker som kan hjälpa dig minska är, välj en 
dag i veckan att lämna telefonen hemma. ha 
mindre notifikationer, begränsa användadet av 
mobilen till vissa stunder per dag.  
på Iphone finns det också ”skärmtid” där man 
kan se hur mycket man använder sina appar  
(finns säkert liknande på android) //Emma 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
If I could be someone, 
Who could I be? 
My mother, my father, 
or someone who’s free. 
I wish I could be someone 
Whose different in all ways. 
Someone who’s rich or famous, 
Or has those days. 
If I could be someone, 
I would choose to be free. 
Free from rants and the paparaz-
zi, 
Choose to be filled with joy and 
glee. 
If I could be someone, 
I know exactly who to be. 
Unique and different from all, 
I would choose to be me. //
Emma 
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Jag håller mig mest hemma med tanke på 
Covid-19 situationen. Jag vill undvika kon-
takt med de jag inte brukar träffa så ofta an-
nars. 
 
 Jag känner att jag behöver jobba konkret 
med något jag gillar och just nu är det mest 
att teckna och lite att skriva nu och då.  
 
Jag tycker det är avslappnande att rita vad 
jag vill och samtidigt aktiverar jag min 
hjärna och får ut känslor i kreativ aktivitet  
 
//Elina 
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Tal till Ångestloppet 23.3 2022, tema ofri-
villig ensamhet  

Nu kan det inte bli värre. Så tänkte jag för ett 
år sedan då jag såg ett fotografi på människor 
som flydde över Medelhavet. Inte bara det att 
de satt i en för liten och skral båt, att de läm-
nat sina hem och sina familjer, de hade också 
munskydd på sig. Som om det inte skulle 
räcka med flykt, de måste dessutom hantera 
en pandemi.  

Nu kan det inte bli värre, tänkte jag men så 
såg jag en annan bild för bara några veckor 
sedan. Ett barn med cancer låg under en filt i 
en sjukhuskällare i Ukraina. Utanför närmade 
sig ryska stridsvagnar, bredvid det kala barn-
huvudet låg ett munskydd. Nu kan det verkli-
gen inte bli värre, tänkte jag. 

Jag har fel. Världen är dessvärre så beskaffad 
att det alltid kan bli värre. Det här är inte en 
nyhet för oss som vet vad ångest är. När man 
inte tror att det kan bli mer förfärligt, när man 
är så djupt nere att man passerat botten, forts-
ätter man ändå att sjunka.  

Ja, hur känns ångest? Låt oss pausa en stund 
här och fundera, så mycket vi vågar. Jag antar 
att det känns olika för alla människor, lika lite 
som jag kan garantera att du upplever samma 
färg som jag då jag pratar om röd, kan jag 
veta hur du upplever ångest. Så ångest är per-
sonlig, det kan vi slå fast, och vad som trig-
gar igång ångesten är lika individuellt och 
ofta, antar jag för de flesta av oss, ganska 
obegripligt.  

 

 

 

 

 

 

 

För mig känns ångest som om jag skulle falla 
sönder inifrån. Jag fryser alltid, jag blir förla-
mad medan bit efter bit inom mig brister, till 
sist är jag alldeles ihålig och ändå fortsätter 
bitarna inom mig att falla. Jag måste hålla om 
mig själv då jag har riktigt kraftig ångest, lik-
som för att hålla ihop de bitar som ändå finns 
kvar. 

Jag träffade en period en riktigt dålig tera-
peut, men hon sa faktisk en sak som var bra. 
Hon sa att ångest, det är ju inget annat än en 
massa känslor på en och samma gång. Hon 
fick ett att låta enkelt: många känslor på en 
gång och hennes lite slarviga uttalande fick 
mig att förstå att jag måste stanna. Den första 
känslan när ångest drabbar är ju att fly, att 
försöka känna så lite som möjligt.  
 
 
 Så numera, då jag drabbas av ångest, sitter 
jag kvar i känslorna och försöker bena ut dem 
en efter en. Där var det skam, där var det be-
svikelse, där fanns till och med lättnad, och 
se, där fanns sorg. Ni förstår att det här inte är 
enkelt, men med vetskapen om att det alltid 
kan bli värre, fortsätter jag. 

Arrangörerna ville att jag skulle prata om, 
kanske till och med inge hopp men en del da-
gar är det nästan omöjligt att känna förtrös-
tan. Man lever sin dag i en enda stor hopplös-
het, och den enda glädjen är att man snart ska 
få gå och sova och dagen ska vara över.  

Hoppet sitter i morgondagen, det är lite som 
då jag googlade vad man ska göra i Joensuu 
och fick tipset att ta tåget bort. Sådant är hop-
pet då man inte själv kan inhysa det: en 
tågresa bort och någon annanstans än där 
man just då råkar befinna sig.  
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Så hopp tänker jag inte prata om, men jag tän-
ker prata om mod. Mod är enklare än hopp. 

Hopp måste man känna själv för att det ska ha 
någon effekt, men mod kan man låna av andra. 
För att hopp ska ha någon nytta för mitt eget 
välmående och min ork, måste jag känna hop-
pet själv. Mod kan vi däremot turas om med. 
Idag kan du vara modig för mig, imorgon är 
det min tur att vara modig för dig. 

Det är förstås inte superhjälte-mod jag pratar 
om. Eller, nej, förresten, det är precis super-
hjälte-mod jag pratar om. Det är det som är så 
fascinerande med rädsla, att det som är farligt 
för mig kanske inte alls är farligt för dig. 

Hopp är objektivt, man hoppas alltid på det 
bättre, morgondagen, tågresan bort från Joen-
suu, men mod är subjektivt. Det finns mer ut-
rymme för personliga tolkningar då vi utövar 
mod än då vi försöker känna hopp. 

Mod är inte per definition att förhindra onda 
rymdvarelser att ta över jorden. Mod är att 
sitta kvar då man har ångest, att våga känna 
känsla efter känsla. Mod är att texta till någon 
och säga att ”idag är det riktigt skit”, mod är 
att stiga upp från soffan och koka kaffe. Mod 
är att fortsätta, trots att vi alltid vet att det kan 
bli värre. 

Jag har funderat mycket på vad det är som gör 
att en del människor känner ångest och andra 
inte gör det. Jag måste erkänna att det funnits 
många dagar då jag önskat mig vara en sådan 
människa, de verkar ha det så enkelt, inte är en 
enda känslosås hela dagarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Å andra sidan tror jag att vi ska vara försiktiga 
med att säga att människor är si eller så. Jag 
tror inte att vi som har ångest är kreativare, har 
mer fantasi eller har en lyckligare eller olyckli-
gare barndom än andra. Vi är inte heller sva-
gare, förstås inte, och inte är vi starkare heller. 
Vi är som folk är mest, men med ångest.  

Men en sak tänker jag slå fast att vi med ång-
est är: vi är modigare. Vi vet att det alltid kan 
bli värre, och ändå fortsätter vi. Vi vet att ång-
esten kan slå till och ner, och ändå stiger vi 
upp. Ja, en del dagar stiger vi inte upp. En del 
dagar ligger vi ner och det är då vi kan vila i 
andras mod. Vi får turas om med det där, vara 
modiga för varandra. Hopp finns det inte alltid 
i världen, men mod finns det.  

Modet är något vi med ångest tvingas öva upp, 
i perioder är varje dag vi lever en seger. Jag 
hoppas att ni kan känna det, ni, vi allihopa, att 
vi är modiga. Vi kan mod, kasta livet i ansiktet 
på oss och vi står kvar. Herregud vad vi är bra, 
vi som har ångest, vi som är så modiga! 

 

 Vi är här i dag, och varje beslut fram till det 
att vi står här, är kantat av mod. Att vi faktiskt 
är här, att vi kom oss hit idag, är inspirerande. 
Tänk på den här stunden nästa gång ångesten 
slår ner. Vi modiga människor är här och vi 
bär. Vi turas om att bryta ihop och vi turas om 
att stödja.  
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Men:  

Vi kan förvisso turas om att känna mod för 
varandra men för det behövs ”varandra”, det 
vill säga andra människor. Ensamheten är en 
orsak till ångest och pandemin tog ifrån oss 
vår största styrka: gemenskapen. Vi fick order 
om att isolera oss, inte ta i varandra och inte 
hålla om. Det är svårt att vara modig för nå-
gon annan då vi inte får vara tillsammans eller 
har någon att vara tillsammans med. 

Rent evolutionärt sover vi sämre om vi sover 
ensamma. I boken Depphjärnan tror psykia-
tern Anders Hansen att det beror på att vi är 
tryggare i grupp, från tiden på savannen ligger 
det nedärvt i våra gener att någon alltid ska 
vakta elden och hålla vakt mot odjur.  

Jag sa tidigare att jag måste hålla om mig 
själv under kraftiga ångestattacker. Men, och 
det här är ganska fantastiskt: kroppen vet inte 
att det är mina egna armar som håller och inte 
någon  annans, den blir trygg av upplevelsen 
att bli omhållen. Att det är jag själv spelar ing-
en roll, ”å, modiga armar omkring mig”, tän-
ker kroppen och blir lugnare.  

Smek dig själv, tänkte jag säga, men det blev 
ju fel. Ändå är det precis vad jag menar: håll 
om dig själv och känn ditt eget mod i omfam-
ningen. Även om du är ensam finns det mod i 
världen.  

Utanför mitt fönster brukar en katt spatsera. 
Det är en riktig alfakatt, burrig och tjock, går 
som om han ensam var det där hotet på savan-
nen. I staketet kring vår gård finns en hålighet 
som nästan ser ut som en fågelholk, ändå har 
ingen fågel någonsin flyttat in. Jag tror det be-
ror på den där katten. Men just precis då jag 
skriver det här talet, verkar det som en talgoxe 
är på lägenhetsvisning. Den flyger in och ut i 
den där håligheten, synar möjligheten att 
bygga bo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talgoxen är mod. Den tänker bosätta sig intill 
en katts vandringsstråk. Jag tror att talgoxen 
vet att det alltid kan bli värre, men den fortsät-
ter ändå. Hittar jag inte mod någon annanstans 
i världen kan jag iallafall hitta mod i talgoxen. 

 

Vi med ångest, som har tagit oss fram i ett 
lopp och ätit korv, är inte bättre eller sämre än 
någon annan. Vi skrattar, vi sjunger, vi andas, 
vi handlar mjölk och vi har ångest. Vi har ar-
mar som kan hålla om oss själva och varandra 
och en del dagar är vi inte modiga, andra da-
gar bärs vi av andras mod. 

Det är ingen slump att talgoxen hittar boet i 
staketet just i vår. Den här vintern är den 
första som jag hängt ut fågelmat och särskilt 
talgoxar har hittat fröbollarna i vårt träd. Jag 
har matat fram modet, och nu inspireras jag av 
talgoxens tapperhet. Det är ett kretslopp av 
mod som utspelar sig i min trädgård.  

Vi lever med vetskapen om att det alltid kan 
bli värre, och eftersom vi är modiga fortsätter 
vi. För det kan förvisso alltid bli värre, men 
det kan också alltid, alltid, bli bättre.  

 

///Karin Erlandsson 

 



 

12 

 
 

Kevin Fagerlunds  
tal till Ångestloppet 

 

Psykisk ohälsa kan vara så mycket mer än 
bara depression och ångest, det kan ändra hela 
ens liv.  
 

När jag tänker på psykisk ohälsa så tänker jag 
mycket till exempel på ensamhet. 
Ensamhet är oftast grunden till psykisk ohälsa 
och jag ska berätta hur. 
 

När ni ser mig här och talar så ser ni mig och 
hela mig men ni ser inte vad som händer 
bakom väggen där borta. Alltså där kan det 
vara mörkt och tomt. Kanske det sitter någon 

där helt vilsen och ensam. 
 
Trots allt är psykisk ohälsa inget att leka med 
för det kan vara så illa att det leder till själv-
mord. Alla vet att det är något så fenomenalt 

fel när någon tar sitt liv. 
 
När en människa försvinner så kan alla i hens 
omkrets hamna i depression på grund av sor-
gen och saknaden att det enda man önskar är 

att man skulle få vara med den personen igen 
men nej det går inte.  
 
Ni ska veta att oavsett vilken psykisk ohälsa 
man har så är man ändå stark fast man inte 

känner så. Man vet att man klarar det men 
vägen kan vara lång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla där ute. Ni är superfina och starka.  
 
Livet kan vara tungt men tänk på miljön till 
exempel. Man vet att varje år så faller löven 
från träden och den mörka vintern men sen 

kommer våren och då kommer ljuset och pang 
så är löven tillbaka.  
 
Låten jag ska sjunga så går till såhär att fast 
livet känns tungt så kommer alltid ljusa stun-

der i livet och en grej till ni aldrig får glömma 
är att oavsett vad så är ni alla jättevärdefulla 
och vackra som ni är.  
 

//Kevin Fagerlund 
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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.  

FI40 5578 0420 2052 55 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 
 
 
 


