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December hoppets månad. 
Naturen har verkligen kommit till ro, stillhet råder. På 
himlen avspelar  stora händelser, de startade med en 
konjunktion av Solen, Merkurius och Jupiter den 27 
november konjunktionen varade i några dagar. Solen 
lämnade Jupiter, Merkurius tog några steg tillbaka för att  
från och med idag  på nytt komma i konjunktion med 
Jupiter. Vid årsskiftet kommer Solen att stå  i konjunktion 
med Saturnus, det är mycket aktivitet på himlavalvet och 
tystnad och ro härnere. Där snön har lagt sig efter en 
tävling med regnet. 



Det runda bordet 
och den nya 
riddaren, del 2. 

I den stora salen i slottet Camelot 
stod det runda bordet och julmaten bars in till de 149 
riddare. Men innan alla skulle höja sina bägare var det en 
smäll, dörrarna flög upp även alla fönster luckor. In i salen 
klev en ung riddare iklädd en röd rustning, en gammal man i 
vita kläder med långt hår och skägg ledsagade honom och 
tog av honom rustningen la den bakom den  tomma stolen, 
tog fram en vid röd mantel och la den över den unga 
riddarens axlar. "Friden vara med dig", sa den gamle mannen 
till konung Arthur. "Och med dig, du främling", svarade 
Arthur. "Min Herre jag har tagit med mig en ung riddare som 
är av konung Pelles släkt, och genom denna band även 
förbunden med Josef av Arimathia, som förde den heliga 
gral till detta land ur landet där vår herre Jesus Christus 
under hans sista måltid drack vinet och delade det med hans 
lärjungar. Detta var ursprunget till den underbara kraft 
mellan oss människor, som vi kallar Gral. Många under men 
även mycket lidande följer i dess spår. Se bara på konung 
Pelles som lider av ett sår som aldrig kan helas och gör att 



hans land ligger öde och förvandlas till vildmark. Men nu 
kommer den riddare genom vilken uppfyllelsen av Gralens 
kraft blir tydligt och lidandet kan finna sitt slut". " Ingenting 
ligger oss mer varmt om hjärtat än denna uppfyllelse, må 
denna riddare ta plats på den tomma tronstolen, och jag 
talar här i namn av alla som sitter här samlade", sa konung 
Arthur och alla riddare instämde. På stolen efter 
bortryckande av Bors mantel stod nu riddarens namn 
Galahad, och den gamle mannen förde riddaren dit. 
Riddaren sa:"Trogen har du uppfylld det som var ditt 
uppdrag, res nu tillbaka till Corbenic och hälsa min morfar 
att jag bestämt kommer att besöka honom när tiden är inne". 
Den gamle mannen öppnade salens port och gick, ingen 
vågade titta eller följa honom med blicken, däremot var alla 
blickar riktade på den unga riddarens ansikte, och det 
gjorde att många tittade även på Lancelot, de liknande 
varandra väldigt mycket, även drottning Ginevra såg det. 
Kung Arthur och alla riddare välkomnade den nya riddaren 
så som de var vana att göra men denna gång var det 
annorlunda för det första var det själva tronstolen som var 
farans tronstol Seat Perilous, utan att det gjorde honom 
något satt den unga riddaren där, för det andra var det talet 
som den gamle höll det lovade en förändring som alla riddare  
önskade, det som hade plågat de. Alla visste om konung 
Pelles öde,han som var den heliga grals beskyddare, 
fiskarnas konung. Ett sår hade han vid höften som gjorde 



honom sjuk, och med honom hans rike där skördarna var 
små på grund av torka.  Dessutom fanns det en skugga som 
vilade över hans rike av lidande och märkliga händelser 
hängde som ett moln kring honom och hans hov. Skulle den 
nya riddaren kunna befria denna konung och hans rike från 
denna last så var det en uppfyllelse av allas önskan, därför 
var det en stor glädje som spred sig bland alla och 
julmåltiden var festligare än någonsin. Många riddare hade 
de sista åren insett att den kamp för rättvisa kontra 
maktutövning var avklarat till stor del och de forna dagars 
glans hade bleknatt. Det var som om våren redan gjord sitt 
inträde vid juletiden med ankomsten av den unga riddaren i 
deras mitt, något nytt hade kommit en ny mening för alla, om 
det skulle ge glädje eller lidande, eller kanske betyda döden, 
det gjorde inget , det var i alla fall något som väntade på 
deras insatts. När måltiden kom till sitt slut sa Arthur: Låt oss 
en en gång gå till floden ty vår nya riddare har inget svärd 
och så som stolen visade hans namn så såg jag samma namn 
på svärdet i stenen som flöt med vattnet till Camelots 
fot...................      

Här tar vår berättelse slut .......................det är en fri 
tolkning av Rosemary Sutcliffs berättelse om Galahad. 
 



 
                                                                       
Gåtan 

Gåtans lösning blev avslöjat av Line 
hon v isste att luckan f inns i 
glasverandans tak på mariagården. 
För henne finns det en vacker pärm 
att hämta i allverkstaden.  Nya gåtan 
är följande bild:  

Var kan vi hitta detta spruckna rör? 



Aktuella Händelser: 
*För en vecka sedan fick vår gula traktor fnatt, motorn gick i 
hög fart och kunde inte stoppas den vanliga vägen, det 
krävdes manuellt ingripande så att motorn inte fick bränsle. 
Hoppas att det som hände inte har inneburit allvarliga 
skador för motorn, som tur var skadades inte vår 



vaktmästare Hans. Just nu behövs den gula traktor mer en 
vanligt, ty snön har kommit.  Som tur var får vi hjälp med snö 
och halka av både Nisse och Etting. Tänk även på broddar 
och att röja snö för hand är heller inte en omöjlighet på 
broar och framför ingångar, och för att hjälpa de som har 
svårt att komma loss med bilen. Så här gick det till när 
traktorn blev hämtad. 



 

*Så vacker är de olika hus julpyntade på Mariagården, 
julgranar har ersatts av julbjörkar här och var. Ta gärna en 
promenad på sen eftermiddag för att uppleva alla ljus. 

 



*Redaktionen vill i aktuella händelser ha en fast rubrik, 
saknade föremål. Så att beträffande föremål kan hittas 
tillbaka. Robert saknar en fotstöd som han använder när 
han spelar lyra. Sista gången han såg den låg den i 
musikskåpet i blåpaviljongen. Skicka gärna upplysningar till 
Mariagårdens Express  dongerenrobert@hotmail.com.  

* Den första advent var det fest i salen, 
en ängel bjöd var och en in att tända 
ett ljus under sång och musik, även ute 
var det små ljus. Lite himmel på jorden tyckte vår reporter. 

*På tisdag den 11 december var det dags 
igen för spolning av 
vårt vatten, så här 
går det till: 



 
 

* Att snö och slask finns betyder inte att det alltid är 
grått och trist, se på följande bilder när Stefan är ute i 



skogen. Så vacker kan det också vara med svepande 
solljus. 

 

*Det 
kom några tomtar för att hälsa på under målningstimmen 
med Sebastian och Johan. De till och med tog sig in i 
tidningen och redaktionen hade händerna full med att få de 
att hamna på rätt plats och inte mitt i texten, de är lite yr i 
bollen när det närmar sig jul. 
Det som är säker är att de önskar oss alla en God JUl. 



Nästa nummer kommer tisdag 29 januari 2019, och om ni har 
idéer eller gåtans lösning, vitsar, inlägg eller vill ha 
Mariagårdens Express som epost bilaga, kontakta 
dongerenrobert@hotmail.com  
hälsar redaktionen: Ivo, David och 
Robert. 
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