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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.-5. Det finns Hjälp att få 

          6.   Jul, Hillbilly Elegy 

 7.  Film recensioner 

           8. Dans till Ångestloppet 

           9.   Recept   

          10.  Save the date/Ångestloppet 

 11.  Boendestöd 

          12. Intervjuv/Bilder   

 13. För vem 

         

 

 

 

 

• I redaktionen: Linda Sandqvist, Isa-

bell Backman, Emma Paulsson, Kris-

tina Eriksson, Linus Åkerholm, Elina 

Degerlund, Lina Markusas 
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2021 avslutades med en god nyårslunch på 
Pelaren där vi lyxade till det med toast ska-
gen och pommac. Såklart sågs det också till 
att alla fick en var sin partyhatt - som sig bör 
när det vankas nyårsfirande. Årets första två 
månader började med full fart då vi hade ett 
högt antal medlemmar inne i huset. Klubbhu-
set behövde dock för andra gången i historien 
ställa om till digital verksamhet, p.g.a. covid-
19, den 22 februari 2021. Omställningen höll 
i sig till slutet på mars innan samhället och 
klubbhuset sakta, och i lite olika format, 
kunde öppna upp för fysisk verksamhet på 
nytt. Det tog nästan fram till sommaren innan 
vi kom upp i samma deltagandenivå men sen 
höll nivån i sig ända till slutet på året tack 
vare att smittläget på Åland var så pass gynn-
samt. Den 04.01.2022 ställde vi om på nytt 
till digital verksamhet för att hjälpa samhället 
hålla nere smittspridningen samtidigt som vi 
ser till att skydda varandra. 

I klubbhusvärlden är man noga med att i 
dessa Corona-tider förespråka om ”fysisk di-
stansering” istället för ”social distansering” 
eller ”social isolering” som regeringar runtom 
pratar om. Vilket betonar vikten av att hålla 
kvar den sociala gemenskapen medan man 
håller den fysiska distansen. Klubbhusens 
styrka är just gemenskapen och så länge den 
får fortsätta, om än i ett digitalt format en pe-
riod, så kommer vi tillsammans att ta oss ge-
nom dessa prövande tider. Det är extra viktigt 
för både oss i klubbhuset och även samhället 
i stort att vi alla hjälps åt att upprätthålla den 
sociala kontakten till varandra trots den fy-
siska distansen. 

På Pelaren frågar vi varandra vid varje mor-
gon- och eftermiddagsmöte – ”Vad är du 
tacksam över idag?” Det kan vara lite mer ut-
manande att tänka på vad man är tacksam 
över i dessa tider – däremot tror jag att det är 
desto viktigare. ”det är inte glädje som gör 
oss tacksamma, det är tacksamhet som gör 
oss glada” - David Steindl-Rast. 

 

 

 

 

För året som gått är jag tacksam över alla de 
erfarenheter och kunskaper jag fått ta del av 
och som skapats tillsammans under årets 
gång. Ett stort tack till: medlemmar som ar-
betat hårt och engagerat för klubbhuset och 
dess anda - både fysiskt och på distans, till 
handledarna som kämpat på under 
”förändringarnas år” med bl.a. mig som ny 
klubbhuschef och en ny styrelse vald, till den 
avgående och den nytillträdde styrelsen som 
ställt upp med sin expertis och sitt engage-
mang för föreningens verksamhet, till alla 
praktikanter och språkstuderanden som bidra-
git till många skratt och spännande maträtter 
och slutligen ett stort tack till alla stödmed-
lemmar, privatpersoner samt organisationer 
som varit med och sponsrat och stött vår 
verksamhet på ett eller annat sätt under årets 
gång. 

 

 

 

 

Tillsammans har vi alla bidragit till att klubb-
husets kärna - den arbetsinriktade dagen – 
rullat stadigt på dag ut och dag in under ett 
nytt givande men utmanande verksamhetsår. 

Jag ser fram emot ett nytt år på Klubbhuset 
Pelaren med tacksamhet och mer erfarenhet i 
bagaget. I nästa nummer kommer vi se framåt 
på året som kommer – förberedelserna har 
redan startat! 

           Gott nytt 2022, önskar Linus 
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Det finns hjälp att få 

 

 
Det är en del av livet att genomgå olika mot-
gångar och det är alltid okej att söka eller be 
om hjälp. Blir du eller någon du känner utsatt 
för våld är det viktigt att anmäla det till poli-
sen (telefonnumer: 11414) eller 112 om det är 
akut.  

Du kan även kontakta socialen eller kvinno-
fridslinjen. Lider du av psykisk ohälsa är det 
viktigt för ditt mående att prata med någon du 
litar på eller vända dig till psykiatrin som kan 
hjälpa dig med en eventuell medicinering eller 
någon annan form av hjälp till exempel terapi.  

Om du har någon form av missbruk finns det 
olika 12 stegs program du hittar på nätet. Du 
kan även vända dig till Beroendemottagning-

en, en läkare eller psykiatrin. Är du en anhörig 
för någon med beroende finns det också olika 
typer av stöd (finns mer informaion på nätet) 

 
 

Min erfarenhet om livet 

 
Jag har gått igenom mycket i mitt liv som jag 
upplever är jobbigt och påfrestande men även 
det så kan jag må fantastiskt. Jag har sökt 
olika former av hjälp angående mina livssitu-
ationer, jag är öppen om mina problem delvis 
för min egen skull men även för att andra ska 
förstå att det är normalt att genomgå svårighet-
er.  

Jag sökte hjälp i tidig ålder för min psykiska 
ohälsa och jag tycker givetvis ibland att jag 
vet bäst eller att jag blir orättvist behandlad, 
jag har accepterat att ha ett öppet sinne för då 
är jag mer mottaglig för den hjälp som finns.  

 

 

 

 

Jag tycker att ingen ska behöva genomgå 
misshandel varken psykisk eller fysisk men 
samtidigt försöker jag tänka positivt att jag 
lärde mig något av den destruktiva relationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jag lärde mig vad jag inte vill i livet, jag lärde 
mig mycket om värderingar och en del om hur 
viktigt tillit är i en relation. Jag lärde mig att 
människor inte alltid är så som man tror att de 
är, skenet kan bedra helt enkelt. Det tog två år 
för mig att inse att jag blivit beroende av en 
drog och ännu längre tid tog det att förstå att 
jag var maktlös och behövde hjälp.  

Jag sökte hjälp från både Beroendemottag-
ningen och psykiatrin. Jag erkände för mina 
närstående hur ohanterligt mitt liv hade blivit. 
Jag hittade även en trygg och väldigt viktig 
plats i ett 12 stegs program och jag kan inte 
tänka mig ett liv utan den otroliga grupp jag är 
medlem i, idag.  
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I tonåren hade jag även ett självskadebete-
ende som jag idag kan kontrollera för det 
mesta. Jag gick från daglig självdestruktivitet 
till några gånger på 7år, det är också viktigt 
att prata ärligt om och ge sig själv en chans. 
När jag mår dåligt brukar jag oftast lyssna på 
musik eftersom det får mig att slappna av och 
tänka på andra saker.  

Jag fokuserar på sånt jag mår bra av som 
mina fritidsintressen (till exempel dansa, 
skriva dikter, rita, måla naglarna, träffa vän-
ner, läsa böcker, jobba med mitt 12 stegs pro-
gram osv) Jag håller fast vid mina rutiner 
som direkt påverkar mitt välbefinnande om 
jag prioriterar bort dem.  

I högstadiet kände jag mig mycket ensam då 
jag bara hade några få vänner och var annars 
utstött från min årskurs. Ålands Folkhögskola 
var igen en mycket trivsam miljö och jag 
hade flera vänner där.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jag har alltid haft svårt att hitta nya vänner 

och pga personliga skäl så väljer jag att vara 

arbetslös och då förstås blir mitt sociala nät-

verk mindre.  

 

 

 

Klubbhuset Pelaren har varit en stor del av 
mitt mående eftersom jag när som helst kan 
gå dit och där finns människor som både för-
står vad jag gått igenom eller är till och med i 
samma eller liknande situation.  

På Pelaren får jag välja vad jag vill eller orkar 
delta i. Det finns människor både handledare 
och medlemmar som jag kan prata och umgås 
med och jag rekommenderar Klubbhuset till 
alla. Många år av mitt liv har varit tuffa men 
det kommer alltid att vända förr eller senare 
och idag när jag väljer ett nyktert liv är jag 
tacksam varenda dag och jag till och med äls-
kar livet. 

Även fast livet känns svårt ibland så blir det 
alltid bättre om man lägger lite ansvar på sig 
själv också. Ingen är perfekt eller glad hela 
tiden. Livet behöver ibland vara jobbigt och 
tråkigt för annars kan man inte uppskatta det 
som är bra.  
 
 
//Elina Degerlund 
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BELL  JUL 

 
Jul, jul strålande jul. 

Alla hoppas att den skall bli fridfull och kul. 
Men någon kanske känner sig misslyckad och 

ful.  
En annan kanske får punktering på ett av sina  

hjul.  
 

Kanske julskinkan din blir för salt. 
Kanske blir den övriga julmaten inte heller så 

lyckad trots allt.  
Trots att du gjort allt enligt regelboken. 

Kanske har han ändå rätt, den mentalsjuka 
”token”.  

 
Han som känner att all stress är helt fel.  

Han som inte orkar med allt då det värker i 
hans själ.  

Han knaprar på sina piller för att känna sig 
hel. 

I hans egen lilla värld vågar ingen ta del.  
 

Det udda och annorlunda, det skrämmer de 
flesta.  

På julen vill ju alla ha det trivsamt och festa.  
Festa och njuta med familj och vänner efter 

att ha läst sina julkort från alla som man  kän-
ner.  

 
Man ska inte grubbla, det sägs vara farligt för 
psyket, men det är lätt att trilla dit då det blivit 

för tilltrasslat, det mentala byket.   
 

Ha en fin jul, utan allt för mycket strul.  

/Bell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillbilly Elegy  
 
En stark och gripande självbiografi, i regi 
av Oscarsbelönade Ron Howard. Filmen 
ger en inblick i en familjs personliga histo-
ria om överlevnad och framgångar. Genom 
att följa tre färgstarka generationer och de-
ras speciella svårigheter får vi uppleva de 
toppar och dalar som har format den här 
släktens levnadsöde. 
 
J.D. Vance är en före detta marinkårssoldat 
från södra Ohio som studerar juridik på Yale. 
Han är precis på väg att få sitt drömjobb när 
en familjekris tvingar honom att återvända till 
det hem som han har försökt att förtränga. 
J.D. måste nu försöka handskas med de trass-
liga förhållandena med sin familj och inte 
minst med den invecklade relationen till sin 
mamma Bev, som tampats med missbruk hela 
sitt liv. J.D. drivs av minnena av sin mormor 
Mamaw. En stark och intelligent kvinnan som 
uppfostrade honom. Han lär sig att acceptera 
det bestående inflytande som hans släkt från 
den fattiga glesbygden i Appalacherna har 
haft på hans personliga livsresa. 
Filmen bygger på J.D. Vances bästsäljande 
självbiografi som har den svenska titeln Hill-
billy: en familj och kultur i kris. 
// Linda 
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Film recension Red Notice  
 
När Interpol Red Notice högsta nivå ska fånga 
en av världens mest efterlysna. Tar FBI s top 
profil John Hartley (Dwayne johnson)  sig an 
fallet. Det slutar med att han måste bli partner 
med världens största konst tjuv (Ryan Rey-
nolds) för att fånga en annan av världens mest 
efterlysta konsttjuv ”The Bishop ” (Gal Ga-
dot). 
I denna  äventyr tar trion runt om i världen, 
förbi dansgolv, fängelse, djungeln och det 
värsta för dem alla alltid i varandras sällskap! 
 

En feel good film, mycket action och spän-

nande film. Bra skådespelare. 

Finns på Netflix.   

 

 

 

 

 

//Emma 

 

 

 

 

 

 

 

Dirty Dancing – en klassiker  

Dirty Dancing är en amerikansk romantisk 
dramafilm från 1987 med bl.a. Patrick 
Swayze och Jennifer Gray i huvudrollerna.   

Filmen utspelar sig i Catskillbergen i New 
York och året är 1963. Den 17-åriga Frances 
“Baby” Houseman åker med sina föräldrar 
och äldre syster till ett pensionat för att där 
tillbringa några lediga sommarveckor innan 
college börjar. Baby känner att hon inte riktigt 
passar in bland de andra gästerna på pensiona-
tet och har svårt att hitta aktiviteter som är ro-
liga och stimulerande. Men så en kväll hör 
hon livlig som kommer från en av personal-
byggnaderna. Där möter Baby pensionatets 
dansinstruktör Johnny och de faller handlöst 
för varandra.  //Linda  
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Dans till ångestloppet 
 

På ångestloppet i den 23.3 –22 kommer jag 
att leda dans som uppvärmning till låten  

Africa av bandet TOTO 
 
 

Vi skall öva till den här på Pelaren och det 
är öppet för alla att delta.  

 
Du har säkert hört talas om Zumba förut,  

Som denna dans hör till. 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=ZsMSMtCEl54 

 
För att lära sig en koreografi krävs en del 

övning och koncentration.  
 

Dans kan precis som musik och träning göra 
en på bättre humör!  

 
/ Emma  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sandras tonfiskröra 
 

Creme fraiche 
Tonfisk i vatten, häll bort vattnet. 

Majs, häll bort vätskan. 
Hacka dill, rödlök och purjolök. 

Blanda allt, salta och peppra. 
Lycka till!!  

 
// Bell  

 
 

Alexandra presenterar 
kreativa fredagens 

målar attiraljer  
 
 
 
 
 

 Lina deltar i finska 
nätverkets  

vårseminarium 
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Banankaka – perfekt till fikat el-
ler mellanmål på språng! 

Av Amanda Jonsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du behöver: 
    3 ägg 
    120 gram kvarg (jag brukar ta Lindahls va-
nilj eller kokossmak utan tillsatt socker) 
    2 mogna bananer (mellanstora) 
    2 tsk kanel 
    1 tsk kardemumma (valfritt) 
    1 msk honung 
    1 msk vatten 
    1,5 dl sojamjöl (alternativt kokosmjöl om 
du väljer kokoskvarg) 
    4 tsk bakpulver 
    En nypa salt 
    ½ tsk riktigt vaniljpulver (kan uteslutas) 
 

Gör så här: Sätt ugnen på 175 grader. Mosa 
bananerna med en gaffel i en bunke, vispa 
ihop med ägg, kvarg, kanel, kardemumma, 
honung och två matskedar vatten. Det går 
också bra att göra detta i en smoothiemixer. 
Häll i sojamjölet, lite åt gången medan du 
vispar. Därefter häller du slutligen i bakpul-
ver, salt och en nypa vaniljpulver. Vispa ihop 
allt till en jämn smet. Ta fram en brödform. 
Lägg i ett bakplåtspapper om du vill slippa 
olja in formen (kanterna blir dock inte lika 
jämna). Annars oljar du in botten och kanter-
na med kokosolja och fördelar därefter sme-
ten jämnt i formen. Grädda i mitten av ugnen 
i 45 minuter tills kakan blivit fast. Låt svalna 
och skär upp i ca 10 lika stora skivor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servera gärna tillsammans med några hallon 
samt vaniljkvarg för att få den extra protein-
rik! 
(https://www.mammafitness.se/se/artiklar/
banankaka-perfekt-till-fikat-eller-mellanmal-
pa-sprang/) 

 

Tips! Går även jättebra att ta med som mel-
lanmål i väskan då den inte behöver förvaras 
i kyla.//Linda 
 
 
 
 
 
 

I'm writing this to you, 
Telling you we're through. 
I can't take you anymore, 

Don't know what I liked you for. 
All you did was wear me out. 

Now I know what you're all about. 
 

You came to me with promise and joy, 
Now look at all the things you destroy. 
Families, lives, bank accounts, you see. 

You ruined it all with one little tease. 
Look at the way you make me feel 

Then you take it all and want me to steal 
 
 

En dikt om beroende, okänd författare  
//Emma 
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 SAVE THE DATE: 

 

17.1 

 Privatekonomi med Gunilla/Zoom 

 20.1-22 kl 11.00  

Skype med Haabersti Klubimaja/Estland 

21.1-22 kl 11.30  

Zoom med Russia House/Moskva 

26.1-22 kl 13.30 

 RIKU, Brottsofferjouren 

16.3-22 kl 8.00–  

Förstahjälp Kurs/anmälan görs till  

Pelaren 

2-13.5  

Klubbhusutbildning i Oslo  

 7-4-22 kl 8.00- 

Hygien-passutbildning/anmälan görs till 

Pelaren  

26-28.4-22  

Sverige konferens 

Maj 2022  

Vårseminarie finska nätverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags att damma av träningsdräkten 

och börja förbereda oss för årets kort-

aste lopp på 209 meter !! 

 

 

 

Den 23.3-22 kl 12.00 går startskottet!! 

 

 

 

 

Vi planerar gemensamt allt från affi-

scher, talare, fotografer....ja listan är 

lång men kort och det finns alltid ut-

rymme för förslag, nya idéer med 

mera. Vi lämnar utrymme varje tisdag 

efter Klubbhusmötet för planeringen. 
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Mitt boendestöd fungerar  

jättebra 

 

I somras befann jag mig i en situation då all-
ting kändes jättejobbigt, bland annat var det 
väldigt oredigt och smutsigt hemma, och jag 
kände att jag inte orkade reda upp det på egen 
hand. Bestämde mig för att sakta men säkert 
försöka få ordning på det, så jag och Anne-
Marie Grönqvist från vuxenpsyk ansökte om 
boendestöd från KST åt mig.  

Själva ansökan var inte krånglig, det var bara 
ett kortfattat papper som skulle fyllas i, och ett 
intyg med hennes syn på vilka åtgärder som 
skulle vara lämpliga. 

Sedan tog det kanske ett par månader innan 
det hela kom igång. Då var detta med boende-
stöd helt nytt, så det kan hända att det går 
snabbare i dagens läge. Men det stämde i alla 
fall så som de hade sagt att det skulle träda i 
kraft osv.  

Först kom en mycket trevlig dam som heter 
Charlotta Eur hem till mig och kollade läget 
lite och hörde vad jag själv hade för önske-
mål. Och sedan kom två boendestödjare på 
besök, det var de som sedan skulle hjälpa mig 
i praktiken. De kommer en i gången, två tim-
mar en gång i veckan (detta kan man välja 
själv) och hjälper mig med städning, matlag-
ning, ärenden eller vad jag själv vill. 

 

 

 

 

 

 

Ibland har vi ”bara” suttit o pratat och spelat 
lite kort/spel om det känts så, de lyssnar väl-
digt mycket på vad jag själv vill. Tiderna är 
väldigt flexibla, de jobbar både kvällar och 
veckoslut, och själv tycker jag det är effektiv-
ast att få besök i veckoslutet då man inte har 
så mycket att göra och lätt slöar till annars.  

Man får också relativt enkelt kontakt med 
dem per telefon/sms, de har ingen bestämd 
telefontid utan svarar när de kan under dagen. 
Det här året var det väl inte så stor rusning ef-
ter tider i jul- och nyårshelgen, så då fick jag 
besök både på juldagen och nyårsdagen, och 
vi satt och fikade och spelade lite. 

Annars har vi fått ordning i min lägenhet, bju-
dit min son på mat vilket jag har svårt för an-
nars eftersom jag är så dålig/osäker på köks-
sysslor, städat ur skafferi och kylskåp och la-
gat köttbullar till julen. Det känns mycket 
bättre för mig nu, jag vågar ha hem mina 
kompisar igen utan att genast säga ”och så är 
det ostädat här”, och jag slipper ha det häng-
ande över mig hela tiden att jag måste städa.  

Meningen är ju att man skall hjälpa till själv 
med t.ex städning, man får inte sätta sig och 
titta på, men vi städar inte heller 2 timmar i 
sträck utan tar paus o fikar emellan. 

Jag tycker det fungerar väldigt bra, vi har fått 
bra kontakt och de håller vad de lovar. Det 
kostar mig heller ingenting. För närvarande 
har jag beslut fram till årets slut på att jag har 
rätt till boendestöd, det var en utvärdering ef-
ter 3 månader men den var ganska enkel, man 
fick bra fram sina egna åsikter på hur det har 
fungerat osv. 

 

Våga söka, du har inget att förlora! 

 

//Kristina 
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Vad är det bästa med Pelaren? 

Totte: Kamratskapet och flexibilitet, ingen 

nojsar om tider. Billig mat, spännande med 

temaveckor med mat från olika länder. 

Linda: Arbetssättet 

Taija: Språkträning, vänner, att laga mat i 

klubbhuset 

Emil: Alla snälla människor här och köksar-

betet. 

 

2. Vad har du för förväntningar för 2022? 

Totte: Att få vara frisk, Mycket förväntningar 

med att arbeta och hålla på.  

Linda: Engagera människor. Att vi är engage-

rade, Att vi hittar på saker. Att vi ska kunna 

synas mer. Att göra studiebesök till andra 

klubbhus.  

Taija: Hoppas på att kunna vara mer på Pela-

ren 

Emil: Privat förhoppningsvis bli ännu mer 

psykisk och fysisk friskare- Fortsätta med det 

jag gör just nu.  

På Pelaren är förhoppningen att uppleva en 

normal tid utan corona med utflykter, utbild-

ningar och studiebesök.  

//Lina 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 143 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. 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.  

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 

 
 
 


