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Redaktionen förbehåller sig rätten att
göra redaktionella ändringar i inkomna bidrag och avgör vad som slutligen ska
komma i tidningen. Om redaktionen av någon anledning inte kan besluta hänskjuts
Redaktionens ambition är att ge ut en levande avgörandet till klubbhuschefen.
aktuell tidning som både är utåtriktad och
speglar verksamheten på Klubbhuset samt
medlemmarnas vardag.
•

Riktlinjer för
Pelarbladet

Innehåll

För att åstadkomma detta är allt material från
medlemmar och stödmedlemmar av stort
värde för oss. Vi har antagit följande riktlinjer
för vår tidning:

2. Riktlinjer och innehåll
3. Ledaren
4. Språksuderande Khaled
5.-HbtQ

En allmän positiv riktlinje för tidningen är att
den skall motverka fördomar om människor
med psykiska problem.

•

6. Psykosociala förbundet
7. Rock Stefan har ordet
8. –9 Hur lär man sig att sticka

Politiska eller religiösa texter är välkomna
men så att tidningen blir ett debattforum och
inte ett propagandainstrument för något enskilt parti, särskild religion eller religionstolkning.

•

10. Måla i mindfullnesgrupp
11. Rengbågsfyren

12. I Have a dream, Varma mackor
13. Lisbets tankar

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

14. Info

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.

•

•

I redaktionen: Mikaela Sallmen, Kris-

tina Eriksson, Khaled,Linus Åkerholm,
Alexandra Gamba, Lisbet Englund, Stefan
Rock
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LEDARE

Nu är våren i full gång och dagarna är ljusa

Det sägs att det man får uppleva på utbild-

och långa. Det är min favorittid på året när

ningar och konferenser är med en i många år

man får uppleva allt vakna till liv igen samti- framöver vilket gör att vårt deltagande trygdigt som man har hela sommaren kvar att

gar Pelarens framtid och utveckling inom

uppleva. Det är äntligen ljusare tider framför klubbhusmodellen.
oss.

Arbetet i huset har rullat på under tiden med-

Samma känsla tror jag att vi alla har inför det lemmar och anställda varit på resande fot och
som sker i klubbhuset just nu. Vi har äntligen det blir oftast intensivt under och efter dessa

möjligt att delta fysiskt i både utbildningar

perioder. Det har dock inte hindrat oss från att

och konferenser efter två år av digitalt delta-

skapa arbetsgrupper som ska jobba aktivt

gande. Vi har minsann gjort det bästa av vå-

med finansierings- och övergångsarbetesfrå-

ren hittills och deltagit på många evenemang gor. Till på det är vi igång med att planera
redan.

sommarens sociala aktiviteter och härliga utflykter.

Ett gäng har åkt till Falkenbergs fontänhus
för Sveriges Fontänhus Riksförbunds årliga
konferens, ett annat på Finska klubbhusnätverkets utvecklingsdagar i Helsingfors och ett
tredje gäng åkte till Oslo på två veckors utbildning till Fontenehuset Oslo sentrum. I
början av april deltog även jag på en intressant Leadership training i Amsterdam.
Att skapa och upprätthålla klubbhuskontakter
och ta del av andras klubbhuserfarenheter är

Vill du veta mer om vad som är på gång i
klubbhuset? Kom gärna in när vi har öppet
hus sista onsdagen i månaden mellan 8-18:30.
Vi ordnar öppet hus varje månad ända fram
till årets slut. Det går också riktigt bra att
ringa och boka in en rundtur eller komma och
knacka på hos oss på Strandgatan 7.

Varma vår hälsningar

väldigt viktigt för alla klubbhus världen över. Linus Åkerholm
Det ger syre till det arbete vi gör i klubbhuset
och det finns alltid något man lär sig från alla
möten under dessa evenemang.
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KHALED SPRÅKSTUDERANDE
På Åland
Mariehamn och svenska språket har varit mitt
intresse länge års sedan att jag ville flytta hit
antigen att jobba eller studera men på grund av
under omständigheter och min flickvän var orsakar, Oturlig jag inte kunde göra det.
Nu har det varit roligt att vara med på kursen
och fått en intressant praktikplats hos klubbhuset Pelaren som har bra förmåner som föreningen och trevliga anställda. Jag tror att det
har varit intressant att jag har fått berätta om
Jag kände mig lite försvagad att tala flytande mig själv och vardagligt roliga saker och
svenska trots har jag mellan nivå svenska från snacka med fler medlemmarna och träffats
några besökare. Klubbhuset pelaren har bra
fastlandet men vi vet ju att om man inte ansmaka maträtter som jag själv tycker om.
vända språket, glömmer man nästan allt
utrycker av språk och kännedom.
Jag tycker om att hjälpa i köket frivilligt och
Som andra språk talande i svenska borde jag kanske har jag chans att laga någon traditionell
förstärka mina språkfärdigheter, så jag anmäl- av mitt land. Jag tror att jag kommer bli en
de mig till svenska kurs på 6 månader mellan- medlem till Klubbhuset Pelaren för det är bra
att umgås med och har ett engagemang i föreavancerade nivån på Medis.
ningen.
Jag trodde att det är bra sätt att få komma närmare i samhälle och bekämpa språksvårigheter Jag känner mig tacksamt att få veta mer mäni muntligt för att jag kan få ett varaktigt jobb niskor i föreningen som är ödmjuka och hjälpsamma. /Khaled
under studietid.
I höstas 2021 flyttade jag till Mariehamn för
att studera informationsteknik vid HÅ som jag
tycker att det är fantastiskt bra möjlighet att
studera i sådan avancerad skola på tekniken.

Här i Mariehamn på Åland är det trevligt att
man får mer tid att tänka sig om sig själv och
sin framtid på mindre sätt, lever man i ro och
lugn.
På Åland människor är jättetrevliga och nyfikna samtidigt som det inte stämmer på fastlandet och fick jag bra föreställning om hur
kan språk och läget kan påverkas människors
vanor.
Öm man pendlar mycket mellan fastlandet och
Åland är det bra men det kan vara stressigt att
man inte kan få någon sysslätning och är precis utan något jobb att göra.
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HBTQIA möte 13/4-22
Vi på klubbhuset hade äran att få träffa projektledare Ellinor Wrangtorp från regnbågsfyren som är erfarenhetsutbildare av HBTQIAcertifieringen.
m
Certifieringen är giltig i 3 år och därefter sker
en uppföljning av omcertifiering.
Att vara hbtqia-certifierad är ett intyg som
signalerar för omvärlden att verksamheten
arbetar strategiskt för allas lika rätt.
Vad står HBTQIA för?
Ibland lägger man även till ett plus för att det
finns så många fler grupper än endast de som Intersex även känd som interkön-Är ett medikommer att nämnas nedan.
cinskt tillstånd där man befinner sig mellan
kön eller att man har från båda kön.
Homosexuell-Är en sexuell attraktion/kärlek Asexuell– Man känner ingen sexuell attrakttill en person av samma kön.
ion.
Bisexuell-Är en sexuell attraktion/kärlek av Lite historia
personer oavsett kön.
HBT uppkom i slutet av 70-talet och är grunden till det som vi har idag. Ända fram till
Transperson-Personer vars könsuttryck eller 1999 fanns ett uppmaningsförbud i Finland
identitet avviker från könsnormen.
vilken innebar att man inte fick prata offentQueer-Är ett uttryck och man tillhör inte nåot ligt om ämnet.
specifikt fack.
Vad går det hela ut på?
Kunskap, historia och reflektion. Allt börjar
hos den enskilda individen och där kan den
främsta förändringen ske. Alla kan vi göra
något och se våra medmänniskor för vem de
är med ett öppet sinne. Alla har rätt till en
trygg närvaro och vistelse.
Den största dominerande rollen är heteronormen och normer är svåra att bryta men jag
tror och vet att vi kan göra skillnad. Det spelar ingen roll vilket kön eller vilken sexuell
läggning man har tilldelats eller vilka vi attraheras av.
Alla människor har lika värde och är minst
lika viktiga i vårat samhälle. Acceptans är
nyckeln till frihet.
Varma hälsningar Alexandra Gamba
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Vem kan söka till kurserna?
Unga, vuxna och anhöriga med psykisk ohälsa
i behov av psykosocialt stöd från hela Svenskfinland kan söka till våra kurser. I varje kurs
finns tydligt beskrivet målgruppen för kursen. Är du i behov av stöd, avbrott i din vardag, vill ha information och jobba med dig
själv och dela med dig till andra kursdeltagare? Då är du välkommen att ansöka till våra
kurser. För att söka till våra kurser krävs inget
medlemskap i någon av våra medlemsföreningar.

Vi arbetar för psykisk hälsa i Finland
Välkommen till Psykosociala förbundet! Vi
finns till för att stöda och hjälpa dig när du,
eller någon i din närhet, drabbas av psykisk
ohälsa. Livets utmaningar är många och vi
hanterar utmaningar på olika sätt. Kanske lever du med ångest, depression eller någon
form av beroende? Stress och ständig oro kan
också göra att man börjar må dåligt.
Vår roll, som riksomfattande, svenskspråkig
och ideell organisation, är att stöda just Dig i
din vardag. Det gör vi genom att erbjuda telefonrådgivning, kurser, virtuellt stöd och stöd
via våra medlemsföreningar som finns på
olika håll i Svenskfinland och på Åland. Vi
arbetar målmedvetet för att påverka attityder
ute i samhället, vi sprider information och
kunskap om psykisk ohälsa och vi jobbar aktivt med intressepolitiska frågor. Vi vill göra
din röst hörd och vi vill säkerställa att du får
den vård och service som du har rätt till. Hos
oss är Din hälsa i fokus.

Ansökningsförfarande
Du kan göra din ansökan till våra kurser direkt via vår hemsida. Enkelt och lätt! Ansökan
till kurserna görs genom att fylla i ansökningsblanketterna som finns under vald kurs
på kurslistan. Viktigt är att du kryssar i vilken
kurs du önskar ansöka till. När du sänt in din
ansökan, får du direkt ett tack-svar, då vet du
att ansökan har kommit fram till oss. Önskar
du fylla i och printa ut din ansökan och sända
den per post så kan du göra det uppe till höger
på ansökningsblanketten (OBS! Om blanketterna inte går att fylla i på din dator, använd
Adobes gratis Acrobatläsare. Där kan du
öppna ansökningsblanketterna och fylla i ansökan på din dator). Försenade ansökningar
tas inte i beaktande, förutom när vi har lediga
kursplatser.

Våra kurser
Psykosociala förbundets kurser bekostas
av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Kursverksamheten går
på svenska och är riksomfattande. På våra
kurser vill vi erbjuda kamratstöd. Det är viktigt att få träffa andra med liknande erfarenheter. Förutom de kurser som har en egen insats är resor, kost, logi och program avgiftsfria för deltagarna.

Ansökningar sänds till:
Psykosociala förbundet rf
Kursverksamheten
Kanalesplanaden 19B 13
68600 Jakobstad
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Chost våren 2022

Pink

Resan började från Eckerö med Eckerölinjeen
Reste med Eckerölinjen kl. 8.30 från Eckerö
kl. 8.30 till Grislehamn och framme kl
och framme i Grisslehamn cirka 10.15. Med
10.15.Med buss från Grislehamn till Stockbuss från Grisslehamn till Stockholm, framme
holm och framme kl 12.00.
cirka kl 12.00.
Köpte en endagars turiskort från tunnelbaSedan köpte jag en en dagars busskort på SL
nan.Checkade in på Sjöfartshotellet för att
tunnelbanan. När jag kom till Malmen så visova på natten. For till Avicii Arenan för att se
sade det att hotellet var fullsatt,fast jag hade
på konserten med Chost. Konserten var riktigt
bokat plats. Så jag hamnade på ett vandrarbra, arenan var nästan fullsatt. Förbandet som
hem i gamla stan.
uppträdde före Ghost var bra. Hela ghost konserten varade 90 minuter och var värd varenda
På kvällen var jag på Pink konsert. Konserten
cent.
var bra. Sedan for jag till vandrarhemmet och
Efteråt åkte jag tillbaka till hotellet, på morgosova. På morgonen så gick jag till Mac Donen åt jag frukost i hotellet innan avresa från
nalds vid slussen för att äta en hamburgare.
Stockholm till Grisslehamn kl 12.30.Framme i
När jag kom tillbaka till vandrarhemmet så
grisslehamn cirka 14.30 och båten avgick
visade det sig att nyckelkortet ej fungerar så
15.00.Ombord åt jag en trerätters middag och
jag fick sitta och vänta i två timmar i korridoDrack en Mariestad. Båten anlände till Eckerö
ren, innan ägarna kom och öppnade dörren.
kl 18.00
Resan gick bra
Sedan klockan 12.30 gick bussen till GrissleDetta hände Stefan R våren 2022
hamn och båten avgick kl 15.00 till eckerö.
Var hemma i Eckerö vid kl 18.00.
Detta var vad som hände Stefan Rock
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Hur lär man sig sticka?
Någon frågade mig ”Kan inte du visa hur
man stickar?”. Det är lite svårt att visa ”på
papper”, man behöver se det i verkligheten,
och jag har svårt att visa eftersom jag stickar
vänsterhänt.
Men för den som är riktigt nybörjare eller
vill fräscha upp sina kunskaper, finns det utmärkta instruktionsvideos på
www.youtube.com, leta på ”stickning lägg
upp maskor” eller ”sticka räta maskor”. Det
finns videos för både höger- och vänsterhänta.
Man börjar hela stickningen med att lägga
upp maskor, det finns flera olika tekniker för
det, men den jag brukar använda kallas korsuppläggning. Efter att man har fått till tillräckligt många maskor (står i mönstret hur
många man ska lägga upp, eller om man vill
lägga upp ett valfritt antal själv), så vänder
man på steken och börjar sticka räta maskor
nästa varv.

Många av er har säkert stickat Moder Teresa
-lappar, som görs i enbart rätstickning. Istället för att sticka i ylle eller acryl, kan man
välja ett bomullsgarn eller bomull/bambu,
och vips har man gjort en disktrasa.
Disktrasor kan se ut på många olika sätt, det
viktiga är att det är ett garn som kan tvättas i
minst 60 grader, därför väljer man bomullseller bambugarn. Bambu har även en viss
bakteriedödande effekt. Storlek och mönster
på en disktrasa kan varieras i det oändligaDen dag du även kan sticka aviga maskor
kan du redan sticka olika mönster genom att
kombinera räta och aviga maskor Även för
aviga maskor finns det instruktionsvideos på
www.youtube.com , de är snäppet svårare.

Sedan är det bara att vända igen och sticka
likadant, tills man tröttnar eller har kommit
så långt som man vill. Räta maskor är de enklaste, och dem klarar man sig långt på, det När det gäller enkla och/eller trevliga mönster och allmän läsning om stickning, kan
är bra som övning.
man t.ex titta på Åbo Marthadistrikts
Stickcafé https://aboland.martha.fi/abo/
stickcafe/ De har mönster till t.ex yemenvästar, Moder Teresa-filtar, virka mormorsrutor och bläckfiskar för välgörenhet.
Sedan finns också https://
www.hildursbarnbarn.se/ där de skriver
mycket om stickning och virkning i största
allmänhet. Där finns också mönster till t.ex
disktrasor och annat enklare stickat och virkat, när du känner att du vill gå lite vidare
från det allra enklaste, eller om du redan har
lärt dig sticka i skolan t.ex.
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Övergångsarbete Arbetsgrupp :

Det finns till o med forskning på att stickning
är bra som avkoppling, och det är aldrig för
Brinner du för frågor runt Övergångsarbete
sent (eller för tidigt) att börja. Ser du sämre –
då är denna grupp just för dig!!
välj ett tjockare garn och grövre stickor. Det
står också angivet på garnbanderollen hur
Vi planerar tillsammans och tar reda på olika
tjocka stickor man skall använda, det beror
möjligheter ,alternativ och tillväga sätt att
lite på om man stickar ”hårt” eller löst, men
finna nya Övergångsplatser.
till enklare mönster är det inte jättenoga.
Hör av dig till Pelaren så berättar vi mera.
Hos Thereses Broderi och Garn får man också bra hjälp och råd med att välja garn och
stickor. Huvudsaken att du tycker det är kul,
och snart kan komma till att skapa något som
du känner att du har gjort själv :).
Babyfiltar och halsdukar är vanliga nybörjarprojekt som inte heller kräver så mycket.
Jag står gärna till tjänst med tips o idéer så
långt jag behärskar, men själva grundtekniken behöver du som sagt lära dig på egen
hand. :)
Lycka till, och Sticka lugnt!
//Kristina
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Måla kreativ mindfulness i
grupp?
För ett tag sedan kom jag i kontakt med ett
gäng tjejer i en grupp som heter
”Målarvänner” på Facebook. De träffas på
Messenger live varannan söndag och målar
kreativ mindfulness (alltså målarboksbilder)
och pratar om allt möjligt. Fokus i gruppen är
välmående, man målar för att man mår bra av
det, inte för att det nödvändigtvis skall vara
vackert även om de är rätt så proffsiga :) .
Administratör och ledare för gruppen är Marie
Nihlman, en kvinna som själv har både psykiska och fysiska diagnoser, men hon är glad
och trevlig ändå. Jag frågade lite försiktigt om
vi från Pelaren får hänga med, och det får vi
gärna, sa hon.
Så för den som gillar att måla och vill prata
bort en stund, kan man gå in via gruppen Målarvänner och begära att bli medlem, och gå
vidare därifrån. Vill man vara med på live så
anmäler man sig via gruppen och ledaren, sedan meddelar hon tiden som kan skifta lite från
gång till gång, och sätter då igång en livechatt
via Messenger. Det brukar inte vara jättestor
grupp, några stycken bara, och detta sammanfaller ofta med vårt Söndagsöppet, så man
kanske kunde vara med därifrån?

I gruppen finns det också plats för att publicera
sina bilder i ett personligt album, men det behöver man inte göra om man inte vill. Man kan
även titta på andras bilder, vara med i olika
evenemang och utmaningar som Marie ordnar
osv.
Detta har ingenting med Fontänhus att göra,
det är helt vanliga ”privata” tjejer. De pratar
ganska privata saker i gruppen, men alla är
medvetna om att man inte skall föra vidare det
man har hört där, ungefär som hos oss på Pelaren.

Hoppas någon är intresserad!

//Kristina
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Regnbågsfyren vill motarbeta diskriminering
på grund av sexuell läggning, könsidentitet
och könsuttryck och vill att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra på Åland.

Vi tackar Ellinor från Regnbågsfyren som varit på Pelaren för
att informera om HBTQIA certifiering

Ofta blir det alltså inte ett inkluderande och
bra bemötande om vi behandlar “alla människor lika”, eftersom vi då utgår från oss
själva, våra normer och antagandet är i full
gång. Vi ser då inte människans unikitet och
risken är att motparten inte känner sig sedd,
bekräftad och inkluderad och mötet kommer
inte att upplevas positivt. Det kan till och med
upplevas exkluderande och diskriminerande.
– Du behöver ha en förståelse att en person
kan avvika helt från dina normer och bryta
mot flera diskrimineringsgrunder. En människa kan exempelvis identifiera sig som ickebinär, ha synnedsättning och ha annan hudfärg
än du. Du behöver vara medveten om alla diskrimineringsgrunder för att ha ett inkluderande bemötande. // Info taget ur Regnbågsfyrens hemsida

Har du haft fokus på ngt av detta idag?
Fast om man inte får till alla punkt på en
dag, kan det vara fin påminnelse. :)
Kom ihåg att det också kommer en dag i
morgon med :)
11

I have a dream
Hösten 2020 mitt under Covid 19 pandemin
så började jag studera på programmet Hospitality Management vid Högskolan på Åland.
Titeln jag får då är ”många” såsom Restonom, Hotell och restaurang Manager, förman
etcetera....
Det har länge varit en dröm för mig att få studera ämnet även om jag tackat nej i princip 4
gånger innan jag valde att studera HM. Sedan
innan har jag bas examen inom turism så det
kändes naturligt att välja just detta program.
Ämnen vi studerar är många bland annat vinkännedom, restaurang lära, företagsekonomi,
projektledning, bar teknik, språk och många
flera ämnen. Inom kort är det även dags för en
längre praktik inom hotellbranschen.

17 sätt att variera dina varma mackor
• Byt skinkan mot hamburgerkött eller salami.
• Byt tomatpurén mot tomatsalsa eller tacosås.
• Byt rostbrödet mot annat bröd, exempelvis
en rustik surdegslimpa.
• Lägg på en skiva ananas på varje macka,
eller lägg på bananskivor och curry.
• Bred på ett lager chipotlepasta eller sambal
oelek om du gillar hetta.
• Lägg på en skiva paprika eller byt färska
tomaten mot soltorkad tomat.
• Ha på en skiva lök eller hackad röd eller
gul lök.
• Toppa de färdiggräddade mackorna med
rucola, pinjenötter och balsamico.
• Smaksätt med färska basilikablad under
osten.
• Variera med skivade champinjoner –
färska eller på burk.
• Servera mackorna med en sås – exempelvis bearnaise eller creme fraiche.
• Gör taco-inspirerade varma mackor med
köttfärs, jalapeños och gräddfil.
• Byt ut den vanliga osten eller lägg till
mozzarella, fetaost eller ädelost.
• Byt skinkan mot tonfisk på burk (eller ta
både och).
• Bred en smaksatt färskost på brödet
(pepparrotsost är exempelvis gott).
• Ge de varma mackorna en vilt-touch med
färsk rosmarin.

Just nu under Covid har vi även haft och börjat året med distans studier, vilket jag på ett
sätt tycker att är riktigt skönt då jag kan dricka
kaffe i lugn och ro på ”lektionen”, vara i morgonrock på lektionen, men också sova längre •
Dijonsenap adderar en extra piff på exempelpå morgonen.
vis skinka.
//Mikaela
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Ensam och isolerad
Att vara för sig själv har sina fördelar även fast det kan kännas ensamt ibland.
Pandemin nådde mig till slut men i ett skede när många inklusive
jag själv tänkte
Att nu är det över. Då hade kriget i Ukraina startat redan för länge
sedan.
Två veckor total isolering blev det för mig.
Tredje veckan måndag, tisdag och onsdag i klubbhuset, vaknade då
upp såpass att jag visste att jag behövde testa mig. 20 över 11 på
förmiddagen gjordes testet och det följdes av onsdag till tisdag isolering. Tisdag och torsdag sedan i klubbhuset och så var det Påsk.
Först Påsk andra dagen måndag gick jag in till stan. Katten var
sällskapssjuk när mormor Svea är på korttis en vecka.
Så har jag träffat en kvinna vars mor drabbades av stroke och som
bor högt upp i Sundsvall och det är svårt att kunna hälsa på. Så
hittar jag en torva som fallit ner från en björk. Jag tycker den är
fin, grå och grön. Den sätter jag i häcken uppe vid ämbetshuset och
börjar sedan rensa i lådan. Men före det har jag snackat med en
kvinna som tycker min torva är fin. En man har inte svarat när jag
frågar om den är fin eller bara för mycket. Medan jag står och rensar i rabatten kommer Synne förbi. Vi följs åt till nya Åland. Där
måste jag vända om och....mot ett träd. Sedan går jag förbi Smarket och där kommer Pia. Om någon skulle kunna förstå hur
fantastiskt det var för mig att träffa de här människorna.
Och när jag går hem via Baltikhallen kommer en familj på fyra
personer och en hund. Två hundar till där hemma och en katt. De
är så sociala och berättar för mig allt möjligt . Min inledningsreplik: ”En sån där får en att stanna opp”. Inga problem. Och när de
säger att det var trevligt att snacka med mig är min lycka
gjord. ///Lisbet
—————————————————————————
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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

klubbhuset_pelaren

www.klubbhusetpelaren.ax
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

Öppethållningstider i klubbhuset:
Måndag-torsdag kl: 08:00-15:30,
fredagar kl 08:00-14:45
Onsdagar kvällsöppet kl 15.30-18.30
samt söndagsöppet minst en gång i månaden.

