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Ljuset kommer åter och längtan efter varmare tider gror i samma 
takt som temperaturen ute närmar sig -30. Redaktionens längtan 
var så stor i denna kyla att de valde en bild av en blommande 
magnolia för själva omslaget. Det är fler här på Mariagården 
som längtar,det sägs det bläddras hej vild i frökataloger och det 
smidas planer för resor. Samtidigt som Freja gården nu nästan är 
klar inför flyttkarusellens start. Läsekretsen utökar märkbart fler 
och fler vill läsa vår tidning helst som epost bilaga. 
Valentins dag närmar sig. Vi börjar med en historisk berättelse 
angående kärleks budet Valentin. 

 
Alla hjärtans dag. 
Den 14 februari lanserades alla 
hjärtans dag av varuhuset NK i 
Stockholm år 1956, i annonstexterna 
karakteriserad som ”ett apropå till 
skottdagen och den lustiga 
amerikanska Valentin-dagen”. 
Dagen började dock 
uppmärksammas mera medvetet först 
på 1960-talet, och det var också då 
festen blev bekant i övriga nordiska länder, främst via 
serietidningar och amerikanska filmer. 

Redan på 80 talet hade den nya 
festdagen fått ekonomisk betydelse. 
Dignande presentbord sågs i många 
affärer. De mest varierande varor 
och erbjudanden har i affärs- och 
restaurangvärlden sedan dess 
kombinerats med denna festdag. 
Bakgrunden finns i den romerska 
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legenden om helgonet Valentinus. 
I den finska almanackan nämndes 
ystävänpäivä första gången 1987, 
och året därpå kunde man läsa 
namnet vändagen i landets 
svenskspråkiga almanacka. 
Här i Sverige tycks dagen i högre 
grad ha drag av den romantik genom- 
syrade internationella Valentine´s 
Day. Valet mellan alla hjärtans dag 
och den finska vändagen är båda 
delar av ett mångskiftande och föränderligt firande. 

 
Om Kärlek 
ur Profeten av Kahil Gibran. 

 
Så sade Almitra, tala till oss om Kärleken. Och han lyfte sitt 
huvud och såg på människorna, och det kom en tystnad över dem. 
Och med stark röst sade han: 

 
Kärleken ger intet annat utom sig själv och tar intet utom från sig 
själv. Kärleken äger intet och kan ej heller ägas; ty kärleken är 
allt för kärleken. 

 
Kärleken har ingen annan längtan än att fullborda sig själv. Men 
om ni älskar och inte förmår lämna era begär, låt då detta bli er 
önskan: Att få smälta och bli lik en porlande bäck som sjunger sin 
melodi för natten. Att få känna smärtan av för mycket ömhet. Att 
få såras av er egen insikt om kärlekens väsen, och att blöda villigt 
och med glädje. Att få vakna i gryningen medd vingburet hjärta 
och tacksam för ännu en dag i kärlek. Att få vila vid 
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middagstimmen och begrunda kärlekens extas. Att vända hem om 
aftonen i tacksamhet, och sedan sova med en bön för den älskade i 
hjärtat och en lovsång på läpparna. 

 
Ni föddes tillsammans och tillsammans skall ni alltid vara. Ni 
skall vara tillsammans när dödens vita vingar skingrar era dagar. 
Ja, ni skall vara tillsammans även i det tysta minnet av Gud.Men 
låt det finnas rymd i er samvaro. Och låt himlens vindar dansa 
mellan er. 

 
Älska varandra, men gör inte kärleken till en boja; låt den hellre 
vara likt ett öpppet hav mellan era själars stränder. Fyll 
varandras bägare, men drick inte ur samma bägare. Ge varandra 
av ert bröd, men ät inte av samma stycke bröd. Sjung och dansa 
tillsammans och vara glada, men låt var och en av er få vara 
ensam, liksom strängerna på en luta är ensamma även när de 
vibrerar av samma musik. 
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Ge era hjärtan, men inte i varandras förvar. Ty endast livets hand 
förmår rymma era hjärtan. Och stå vid varandras sida, men inte 
för nära; ty templets pelare står åtskilda, och eken och cypressen 
växer inte i varandras skugga. 

 
ur: "Profeten" av Kahil Gibran. 

 
 

Gåtan 
Gåtan i förra numret är inte löst än, så den som 
vet var denna skyld befinner sig och mejlar 
svaret till robdong10@gmail.com har en stor 
chans att vinna en vacker skål från all 
verkstaden. 

 
 
 
 
Aktuella Händelser: 

* Tisdag 13 februari är det fettisdag, med 
både frilufts aktiviteter och de smaskiga 
semlor. Var beredda på en härlig skidtur eller 
en gnistrande promenad. 
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* Flytnings dagen är torsdag den 15 februari, skulle det behövas 
kan man även flytta på fredag den 16 februari. Hoppas alla 
kommer att trivas i sina nya lägenheter. 

 

 
* Sara och Petra höll i en musik frågesports stund i längans 

storstuga fredag den 2a februari. Alla lyssnade till små snuttar 
musik och försökte gissa artisterna eller 
låtens namn. Varje musik snutt hade 
två frågor. Vinsten var en påse fyllt 
med mariagårdens ovärderliga 
skorpor. 

* För er med små barn och/eller 
intresserade i integrativ antroposofisk vård kan det vara bra att 
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lyssna på detta föredrag och delta i samtalet efteråt. Det är 
föreningen Kvanne mottagningen som arrangerar. 

 
* Det ser ut som om den köldperiod som startade för några 

dagar sedan håller i sig. Det innebär att kläder efter väder är 
ytterst viktigt. Flera lager är att föredra för enbart en varm 
tröja, eller byxa. Underställ är ett måste helst merino ull då 
har man ett bra skydd direkt på kroppen. Naturligtvis 
komplementeras det med varma vinter kläder, varma sockor, 

 
 
 

tjock jacka eller anorak, täckbyxa och vantar, halsduk och 
mössa. Varma sockorna är viktiga även inomhus ty inte alla 
golv är uppvärmda. Sköt om er så att ni inte fryser, säger 
redaktör Ivo. 

 
*Det blir en konferens på Mariagården i slutet av april för alla 
som använder sig av K.M.S. (kommunikation med stöd). Det blir 
deltagare från både Sverige och Norge. Temat för de tre dagar 
konferensen pågår är under bearbetning och i nästa numret finns 
det säkerligen mer att säga om det. Sista konferensen var i Norge 
på Jössåsen för ett år sen. 
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Sudoku: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nästa nummer kommer mitten av Mars och redaktionen tar gärna 
emot foton, reportages, tipps, berättelser, idéer, vitsar, m.m. 
Även om du vill få mariagårdens express i epost form, mejl din 
epost adress till robdong10@gmail.com. 

 

Redaktionen för detta nummer bestod av: Ivo Heuman, Jörgen 
Edman, Fredrik Johnsson och Robert van Dongeren.
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