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Det finns en tid då det som är nytt inte helt har trädd fram
och det som varit inte längre bär. Så kan man uppleva
förändringar, som man kan möta överallt. Till exempel: i
årstidernas växlingar, som visar sig genom alla förändringar i
naturen. Smältande istappar, skaren som inte håller längre,
solens ljus som gnistrar och gör ont i ögonen. De flesta

förändringar verkställer vi människor själva, typsnittet i
vår tidning

till exempel från en gammal skrivstil till en

nyare. Största förändringen började med invigningen av
Freja gården. Det blev en lång väntan för alla som skulle
flytta men även för de som bodde kvar, ty de fick vänta

på de nya grannar som skulle flytta in. Förändringar i det
yttre, kan bli förändring även i det inre.

Förändring kan i vissa fall skapa en behov av mer och mer

tilltagande kontroll. Behovet uppstår ur en osäkerhet,

och den har den makt som osäkerhet och rädsla för det
mesta har. En realitet som inte går att blunda för eller tar

sig med en enkel lösning förbi. Det som kan vara en
motstånds kraft mot spridningen av denna rädsla är att

veta att vi inte är ensamma och inte behöver vara säkra i
allt vi tänker, känner och gör. Det vi tänker, känner och
gör är inte enbart handlingar av oss själva för oss själva

men handlingar med stöd av andra för att hjälpa andra.
Så är vi människor förbundna med varandra. Vi är medmänniskor och medmänsklig.

Reportage in ifrån Freja gårdens
hall.

Brita Lidström Geelmuyden målar med bivax baserad färg
på en hög trävägg alldeles vid ingången till stora vardags
rummet. Motivet är Freja och Frej, som hon berättade om
på en högtidsstund i slutet av Februari.

Freja (Fröja) var fortplantningens och kärlekens gudinna.
Hennes tvillingbror är fruktbarhetsguden Frej (Frö) och

de båda är barn till Njord och dennes vid namn okända
syster.

Freja ingår i den nordiska mytologin, men är ingen asagud
utan tillhör vanernas gudasläkte.

Hon är också en av valkyriorna. Valkyriornas uppgift var

att utse vilka krigare som skulle stupa i strid och därpå

föra dem till Valhall, vilket skedde genom att de reds
genom skyn på hästar. Enligt sägnen färdades Freja till
slagfältet i sin vagn dragen av två katter. I stället för att
föra alla de döda till Odens boning Valhall tog hon med
sig hälften till sin gård Folkvang.

Freja bär halsbandet Brisingamen som smitts av
dvärgarna. Hur guldhalsbandet tillföll gudinnan? Vem vet?

En historia berättar att Heimdall skänkte det till Freja
efter att ha vunnit det i en duell med Loke. Kanske var

det därför att Loke förvandlade sig i en loppa för att
stjäla halsbandet som Freja till och med bar när hon sov. I
en annan version berättas hur Freja beskådade

halsbandet hos dvärgarna och genast ville äga det varpå

hon erbjöd en mängd saker i utbyte. De fyra dvärgarna

ville emellertid inte skiljas från sitt praktverk – bara en

sak kunde få dem att släppa halsbandet ifrån sig och det
var att få ta del av Frejas kärlek. Freja ryggade först

tillbaka inför detta krav, men kunde i längden inte rata
förslaget då halsbandet var alltför bedårande.

Frej äger två fyrfotingar. Galten Gyllenborste och hästen
Blodighove som Frej red på. En koppling här är Frejs
binamn Syr som betydde sugga.

De fornnordiska gudarna bär alltjämt spår i Norden och

många platser är döpta efter dem. Antagbart är att

svenska orter och områden som Fröland, Frölunda,
Frötuna och Fröva kan ha varit kultplatser för Freja och

Frej. Så den nya gården är inte ensam i att kunna bli en
kultplats.

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:
*Det som är den största händelsen i denna månad är
flyttningen till Freja gården och till alla övriga lägenheter i de
befintliga gårdar, förutom Annagården som skall få en ny
bestämmelse. Flyttningen försenades på grund av brister
som konstaterades vid slutinspektionen och som behövde
åtgärdas. I årets vecka 11 börjar flyttkarusellen snurra. Vår
pressfotograf kommer att vara på plats ty som vanligt
berättar bilder mer en ord.
*Ivo och Erik är på en resa till Brugge 14-21 mars en gammal
stad i Belgien. Staden har en världsarv status och är med på
Unescos lista. Så fort de är tillbaka skall de berätta och visa
det de varit med om.
*Vi hade en fin högtidsstund med Jörgen som spelade 50
tals rock and roll i storstugan gångna veckans fredag. Lena
och Jörgen dansade bugg. Skivorna var gamla liksom
skivspelaren. För många var det barndoms minnen som
väcktes till liv.

*Jon Geelmuyden forsätter den serie av föredrag som har
tema Salutogenes, föredragen arrangeras av Föreningen
Kvannemottagningen. Dessa föredrag är välbesökta förra
gången var 25 pers. närvarande.

*Lite info gällande en konferens på Mariagården 25,26 och
27 april. Det är en konferens för våra vänner som använder
sig av kommunikation med stöd, i nästa nummer kommer mer
info och konferensens program.

Sudoku för alla som vill träna logisk tänkande.
Nästa nummer kommer tisdag 17 april, och om ni har idéer
eller gåtor, vitsar, eller vill ha Mariagårdens Express som
epost bilaga, kontakta robdong10@gmail.com
hälsar redaktionen: Ivo, Jörgen, Erik och Robert.
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