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MEDLEMSMØTE 11. JUNI 2019 

 

Sted: Quality Strand Hotel 

Til stede: 11 medlemmer og 3 gjester 

Hovedtema: Fontenehuset 

President Arne Mellerud ønsket velkommen. 

Det var mange bursdager å rapportere denne gangen, nemlig for Kirsten Bakke, Turid Mellerud, 

Frank Tharaldsen, Lise Sandberg, Jan Hammerseng. 

Gunhild Aalstad hold 3-minuttersinnlegget. Hun er nå assisterende guvernør for den østlige 

delen av distrikt 2305. Hun tok opp det nye målet for kommende Rotaryår: "Rotary connects the 

World." 

Liv Thorsen og to medlemmer av Fontenehuset på Gjøvik, Berit Hellum og Nina Valseth, fortalte 

om Fontenehuset på Gjøvik.  

Det første fontenehuset startet i New York i 1948. På Gjøvik begynte man for to år siden, den 

gangen i Kløverhotellet, men nå holder man til i en villa med hage i Austeens veg. Det er en 

testamentert gave. Denne måtte settes i stand før bruk, og man fikk da hjelp av byggfagklassene 

på Gjøvik videregående og nødvendige håndverkere i byen. Skattum bidro med materialer. 

Poenget med Fontenehusene er at mennesker med forskjellige psykiske vansker kan komme 

sammen, fungere i et fellesskap, trene seg opp til å ta et ansvar, i å utføre oppgaver, utføre et 

arbeid ut fra sine forutsetninger. 80% har en restarbeidsevne, men ute i samfunnet får bare 10% 

sjansen til å utnytte denne.  

Fontenehusene har en utpreget flat struktur, der er ingen hvite frakker, det registreres ingen 

journal eller diagnose. Åpningstida er fra kl 8 til 16, frammøte er frivillig og i den grad brukerne 

selv føler at de kan delta. Alt arbeid og administrasjon på stedet utføres av brukerne selv.  

Fontenehusene fullfinansieres av staten det første året, deretter trappes tilskuddet ned gradvis, 

og overføres kommunen til man balanserer på 50 – 50. Fontenehuset viser seg å avlaste andre 

tiltak i kommunen. Huset på Gjøvik tar også imot brukere fra nabokommunene. 



Det er beregnet at dersom man fikk utnyttet restarbeidsevnen til folk som fontenehusene kan 

være et adekvat tilbud til, ville samfunnet tjene 82 milliarder, så potensialet er stort, men en 

forutsetning er arbeidsplasser der forholdene kan legges til rette.  

Hellum og Valseth fortalte hvordan Fontenehuset har bidratt til å bygge dem opp, slik at de 

våger å ta på seg oppgaver og fungere godt ute i samfunnet. 

Vi ble til slutt invitert til å komme og besøke Fontenehuset og se hvordan de driver. Huset ligger 

rett på oversiden av Gjøvik videregående i en hage på hjørnet av Gravlundvegen og Austeens 

veg. 

Ref: Ola Rongen 

 


