Støtteforeningens historie gennem 25 år
Af Charlotte Falktoft,
Støtteforeningen for Fountain House i København blev stiftet 11. maj 1987, ca. 5 måneder efter at Fountain House
blev grundlagt d. 15. december 1986. I skrivende stund fejrer vi, at Fountain House fylder 25 år.
Foreningens formål er: 1) at fremme videreførelsen af Fountain House i København og 2) at fremme forståelsen for
og kendskabet til Fountain House modellen, hvis formål er at øge sindslidendes muligheder for at klare sig i
samfundet ved at styrke selvværd, ansvarlighed, sociale færdigheder og tilknytningen til arbejdsmarkedet. Alle
interesserede enkeltpersoner, institutioner og organisationer kan blive medlem. Lige nu er kontingentet for
enkeltpersoner kr. 100 og for øvrige er det kr. 1200.
Foreningens vedtægter blev udarbejdet af de forrygende fire pionerer: Birte Christensen, Lone La Cour, Mette
Lunhart og Susanne Kjellmann. Med Anse Leroy som fødselshjælper var disse 4 kvinder initiativtagere til at
grundlægge et Fountain House i København, Danmark.
Støtteforeningen er en demokratisk institution og afspejler omverdenens interesse for - og er en folkelig opbakning
bag - Fountain House. Forstander i Fountain House Asger Søndergaard er glad for denne opbakning, når han mødes
med politikere i Københavns Kommune og skal drøfte bevillingerne til huset. Aktuelt har foreningen 175
medlemmer.
Det hele begyndte
Foreningens første formand hed Knud Magnild (1987-1990), herefter fulgte Orla Rasmussen (1990-1997), Kirsten
Magnild (1997-2000), Ib Ydebo (2000-2003), Erik Verner Nielsen (2003-2009), og i dag er Jan Sørensen formand
(2009 -).
Magnildprisen
Knud Magnild døde oktober 1990. I 1992 besluttede den daværende bestyrelsen at oprette Magnild prisen til minde
om Knud Magnild. Michael Poulsen var den første til at modtage Magnildprisen. Denne pris tildeles - ved husets
fødselsdagsfest i december - et medlem af huset eller en anden person, der på en særlig måde har deltaget i
aktiviteter, der gavner formålet med Fountain House modellen. Prismodtageren får æren, kr. 5000 og et flot krus fra
den Kongelige Porcelænsfabrik.
Modtagere af Magnild prisen:
1992: Michael Poulsen, 1993: Steen Jacobsen, 1994: Per Andersen, 1995: Grace Collens, 1996: Søren Mørk, 1998:
Leif Nielsen, 1999: Peter Farver, 2000: Jens, Lea, Cecilie og Mikkel (deltog i filmen Sarte Sjæle), 2001: Eivind
Petersen, 2002: ingen pris uddeling, 2003: Lise Lærke, 2004: Peter Gross, 2005: Thomas Thorvaldsen, 2006: Henrik
Hvidberg, 2007: Dorte Jørgensen, 2008: Birte Bondo, 2009: Ann Marie B. Thorgaard, 2010: Troels Bay, 2011: Tina
Bonne Kristiansen
Undskyld til den prismodtager, der ikke er nævnt her. Vores arkiver er desværre ikke fuldstændige.
Kæmpe tak
Orla Rasmussen fortjener at blive omtalt her. Han har været medlem af foreningens bestyrelse fra dens spæde start
11. maj 1987 til maj 2010. I alt 23 år! Fra 1990 til 1997 var han formand, og alle de øvrige år har han været
næstformand. C. B. Brockmeyer var kasserer fra 1990 til hans død 2. oktober 2009. Han ydede en kæmpe indsats for
foreningen, ikke blot som kasserer, men også med en masse organisatorisk arbejde. Anse Leroy skal også nævnes
her. Ved 10 års fødselsdagsfesten i 1996 blev der uddelt en særlig 10 – års pris, som tilfaldt Anse. Siden har hun
været æresmedlem i foreningen. Desværre døde Anse for ganske nylig (30. april 2011). En stor tak skal også gives til

alle medlemmer af bestyrelsen og alle medlemmer af foreningen igennem årene. Uden dem ville Støtteforeningen
ikke være dér, hvor den er i dag.
Gode initiativer i starten
I årene 1989 til 96 drev Foreningen genbrugsbutikken Fontænen beliggende tæt ved Sortedam Dosseringen, hvor
Fountain House lå dengang. I 1989 tog Foreningen initiativ til at oprette bofællesskabet Ravnsborggade. Begge
initiativer eksisterer desværre ikke mere.
Fontænen
I juli 1997 flyttede Fountain House til dens nuværende adresse i Teglværksgade, Østerbro. Der blev arbejdet intenst
på at få bygget en fontæne. Arkitekt Tom Wellendorph tegnede vores smukke fontæne. Den blev bygget af 4 til 5
medlemmer af huset heriblandt Peter Farver, Renato Corona, Eivind Petersen mfl. Det tog i alt 8 måneder, da man
ikke kunne støbe i perioder med frost. Fontænen er bygget af koksgrå og sandfarvet terrazzo. Et byggemateriale, der
er sart/sårbart og som kræver kyndig, kærlig omsorg. Fontænen blev indviet d. 4. maj 1999. Støtteforeningen betalte
for fontænen. Der var kun udgifter til materialer, da den blev bygget af ovennævnte medlemmer. Vi er meget glad
for vores fontæne. Vandets sagte rislen er dejligt beroligende at høre på, når vi sidder på terrassen og nyder en kop
kaffe.
Landsstøtten
Orla Rasmussen tog initiativ til Landsstøtten, der blev stiftet d. 30. september 2002. Det var en landssammenslutning
af de dengang 5 klubhuses støtteforeninger. Hovedformålet med landsforening var bl.a., at visse fondsmidler kun
kan søges af landsdækkende foreninger. Landsstøtten fik en forholdsvis kort levetid – blev opløst d. 1. april 2010 primært pga. manglende interesse fra et flertal af landets klubhus- Støtteforeninger.
Firmaudflugter
De årlige firmaudflugter finder sted i august, og de bliver arrangeret og finansieret af foreningen. Indtil nu er
udflugterne gået til: En sejltur Frederikssund – Hundested med veteran dampskib (2001); Sporvejsmuseet
Skjoldnæsholm (2002); Knuthenborg Safaripark (2003); Cirkus ved Trianglen (2004); Dyrehaven (ca. 2005);
Furesøbadet (ca.2007); Frilandsmuseet (2008); Brede Værk (2009) og Louisiana (2010).
Foreningens støtte
Det fører for vidt, at nævne alle de aktiviteter foreningen har støttet igennem årene. Derfor følger her et stramt
resumé:
Hytteture: Tisvildeleje (2002); Kongskilde Friluftsgård (2004); Møns Klint (2010); Gilleleje (2011).
Museumsbesøg: Storm P (2000); Karen Blixen (2000).
Filmforevisninger: ”Sarte sjæle” (2001); ”Et vindue mod verdenen” (2004+2005).
Foredrag: Overlæge Vilhelm Schultz (1999+2003); Sognepræst Katrine Lilleør (2002); Læge Peter Lund Madsen
(2008); Tidl. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (2009);
Højskoleophold: Brenderup Højskole (1999+2005+flere andre år).
Byvandringer: i H.C. Andersens fodspor (2000); Køge gamle bydel (2002); fristaden Christiania (2010) – i forbindelse
med Kunst og Kultursamarbejdet med de svenske klubhusmedlemmer.
Udflugter: Lejre forsøgscenter (2002); Roskilde Domkirke (2002); Fontænehuset Malmø (2006).
Ferierejser: Tyrkiet (2002); Slovenien (2005).
Rejser i ”embedsmedfør”: Den internationale Fountain House konference i Toronto, Canada (1999);
Nordisk klubhuskonference i Island (2001); Studie- og venskabstur, Oslo (2005).
Cykelture: Over Øresundsbroen i forbindelse med indvielsen af broen (juli 2000).

Årlig Støtte
Hvert år – igennem mange år – har foreningen støttet følgende arrangementer: påske- og julefrokost, jule- og
nytårsaften arrangementer, sommer – og fødselsdagsfesten d. 15/12.
Usædvanlig støtte
2010 var året, hvor foreningen donerede et stort musikanlæg til huset, og fremstillingen af T-shirts mm blev
sponsoreret. I skrivende stund arbejder vi på at fremstille flere T-shirts, som skal bruges til husets fødselsdagsfest.
FH-bladet
2003 blev året, hvor man vedtog, at husets blad – dengang kaldet Foundisten – skulle udsendes til alle medlemmer
af Støtteforeningen. I dag hedder bladet FH- bladet og bliver fortsat udsendt til foreningens medlemmer, der herved
får en god mulighed for at holde sig orienteret om aktiviteter i og uden for huset.
Støtteforeningens pjece
Støtteforeningen udarbejdede en pjece, der blev præsenteret første gang i maj 2002. Den er senest opdateret i
efteråret 2010. Pjecen hedder: ”Når sjælen gør ondt, kan du gøre godt”. Den beskriver kort Fountain Houses struktur
og formålet med Støtteforeningen. Som noget nyt nævnes foreningens mailadresse og der gives en vejledning i at
betale kontingent via netbank.
Moderne tider
Som noget nyt i 2011 udsendte foreningen elektronisk post. Til vores store glæde har i alt 90 medlemmer tilmeldt sig
elektronisk post. Dermed sparer vi ca. kr. 700 pr. brevudsendelse.
Til sidst mangler jeg bare – på vegne af hele Støtteforeningen – at ønske et kæmpe TIL LYKKE med Fountain Houses
25 års fødselsdag.

