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November är en dyster månad.

Naturen somnar in i dimslöjor, mörkret tilltar för varje dag
och frosten är här för att stanna. Hur kan vi hålla modet
uppe?

Genom att skapa varma inne miljöer med mycket trevnad i

vänners sällskap. Då kan det vara bra med en historia, en
gåta, vackra bilder, och en sudoku. Precis det som
Mariagårdens Express kan bjuda på, så varsågod!

Det runda bordet och den nya
riddaren.

I den stora salen i slottet Camelot stod det runda bordet
som rymde plats för hundrafemtio riddare. Camelot låg på
en kulle omringad av en flod, slottet verkade klättra upp för
denna branta kulle. Det var palatset av kung Arthur som var
den högsta punkten. Det runda bordet grundades under de
första åren då kung Arthur blev kung över England.
Hundrafemtio platser fanns det vid bordet och på
ryggstödet av de hundrafemtio tronstolar stod i gyllene
bokstäver riddarnas namn skriven. De riddare som hade sin
plats vid detta bord lovade att rättvisa och medkänsla,
skulle råda i kung Arthurs rike. Vad de riddare gjorde själv
bredvid denna uppdrag låg under deras eget ansvar, men

inför varje större årstidsfest strålade de tillsammans vid det
runda bordet hos kung Arthur. Så var det även inför
julfirandet att samtliga riddare hade kommit till Camelot. När
de väl hade satt sig tillbords kom en jungfru ridande på en
mycket trött och svettig

häst. Hon frågade efter Sir

Lancelot, och att han skulle rida med henne i kung Pelles
namn. "Vad vill kung Pelles mig?"frågade Lancelot. " Det och
mycket mer kommer ni att erfara i rätta stund", svarade den
vackra jungfrun. Lancelot försjönk i djupa tankar och
stirrade på det elfenbens prydda handgreppet av hans
svärd som låg framför honom med spetsen riktad mot mitten
av bordet, så som seden var för alla riddare. Onda aningar
av tidigare äventyr gjorde att hans hjärta började slå
snabbare och orolig. Då höjde han sig ur tronstolen,och när
allas ögon var riktade mot honom gav han hovsven
uppdraget att göra sin häst i ordning och hjälpa honom med
sin rustning. Tillsammans med den vackra jungfrun red han
iväg. De lämnade snart området kring slottet och tog sig in
på en liten stig som Lancelot aldrig tidigare hade använd sig
av på sina äventyr. Stigen förde efter en timmes ridning till en
glänta i skogen där ett kloster låg omgiven av trädgårdar.
Dörren till klostret öppnade sig och man tog hand om de
resandes hästar och ledde Lancelot in i ett rum med hög
välvt tak. Det kändes som om man hade väntat på deras
ankomst. Lancelot såg att två riddare låg och sov i full
rustning på två sängar mitt i rummet, när han böjde sig över

dem kände han igen Bors och Lionel, två riddare från det
runda bordet. De hade sov djupt med deras huvuden gömt i
kuddarna. Lancelot skrattade och väckte dem vilket gjorde
att de grep efter sina svärd. När de såg vem det var som
väckte dem blev de glada. Medens de fröjdade sig över
detta återseende kom klostrets överhuvud in med en yngling.
Lancelot kände omedelbart igen honom en stilig ung man
vars anletsdrag påminde honom om Eliane, dotter till kung
Pelles. "Vem är du?" "Man kallar mig Galahad", svarade den
vackra ynglingen med klar stämma. "Så kallade man mig
också innan jag fick mitt nuvarande namn, Lancelot". Fast
Lancelot var innerligt stark förbunden med drottning
Ginevra kung Arthurs maka, hade han en natt varit i Elianes
sällskap. Var det denna natt som var orsaken till att Elaine
hade givit honom en son? Det var frågan som Lancelot
ställde sig där var ingen annan hade tillträde. Han visste att
så var fallet, Galahad var hans son men ingen fick veta det.
Lancelot och Bors
förser Galahad med
sporrar och frågar
abboten om att
ledsaga Galahad till
kyrkan där denne
skulle hålla sig vaken
under natten. Då det
första morgonljuset visade sig på julafton slog Lancelot

Galahad till riddare in närvaro av Sir Bors. Lancelot hade
önskad sig att Galahad skulle följa honom till kung Arthurs
hov men abboten förklarade att Galahad skulle komma till
hovet själv i rättan tid. Det var Lionel, Bors och en tystlåten
Lancelot som red tillbaka till Arthurs hov, där de blev väl
mottagen och där de fick berätta om sina äventyr. Ginevra
däremot drog sig snabb men hövligt tillbaka när Lancelot
berättade om ynglingen Galahad som han hade slagit till
riddare. Hon anade mer än alla andra.
På självaste julafton innan festligheterna skulle komma igång
fick de tre riddare som hade berättat om deras äventyr
uppleva något alldeles särskild. De var i stora salen där det
stora bordet stod och de 150 tronstolar, en gåva från den
stora mästaren Merlin. Men en av dessa tronstolar bar på
namnet: Seat Perilous, vilket betyder den farliga stolen.
Ingen kunde sätta sig på denna utan att hamna i fara och
stor olycka. Tjugo år hade denna plats varit ledigt, och
Merlin var inte i stånd längre att ändra egenskaperna från
denna tronstol. När nu Lancelot, Bors och Lionel, väntade
på de övriga gäster i den stora salen föll en sol stråle på
ryggstödet av Seat Perilous och i dess sken såg de ord som
lät så här: 450 år efter vår herre Jesus Christus passion har
förflutit och på julafton kommer denna stol att hitta sin rätta
herre. "Det är idag", sa Lancelot, han anade att den nyblivna
riddare hade med detta att göra. Bors la sin mantel över de
lysande bokstäverna, och det gjorde han utan att tänka

varför. Det som inte gick att dölja var
de ord som fanns på varje tronstols
insida av ryggstödet: KÄNN DIG
SJÄLV. Det var i rättan tid han gjorde
det ty under hornsignaler och
klockornas klämtande kom alla gäster
samt kung Arthur och Ginevra in i
salen. Alla väntade på att maten skulle
bli serverat då en vapensven kom in ganska upprörd med
meddelandet att en stor sten hade kommit flytande med
älven till Camelot och i stenen stack ett svärd. Kung Arthur
visste att detta var ett ovanligt tecken och hans erfarenhet
gjorde att han gav samtliga rådet att gå till floden för att
beskåda stenen. Julbordet kunde vänta och hela följet tog
sig ner genom de smala gränder av Camelot tills de såg
stenen fastklämd mellan trädrötter vid flodens strand.
Svärdet bar namnet Galahad, och kung Arthur kände bara
en Galahad nämligen Sir Lancelot. "Sir Lancelot ta svärdet ur
stenen", uppmanade kung Arthur, det bär dit namn. "Hur
skulle jag kunna göra det, jag som har svärdet Joyeux, det
skulle innebära att jag vanärade svärdet som har skyddat
mig så väl i mänga kamp", svarade Lancelot. Sir Gawain av
Orkney tog då svärdet med både händer och drog allt vad
han kunde utan att rubba svärdet en millimeter. Även Sir
Perceval av Wales gjorde ett försök, lika lönlöst. Hela följet

begav sig efter de försök av de tappraste riddarna tillbaka
till stora salen för att njuta av julmaten.
Här tar vår berättelse slut .......................det är en fri
tolkning av Rosemary Sutcliffs berättelse om Galahad.

Gåtan

Gåtans lösning blev inte avslöjat än
så: var hittar man denna lucka?

Aktuella Händelser:
*Arbetet

med biblioteket i Annagården är i full gång, tre

duktiga bibliotekarier var i farten med den kostbara gåvan
från

Thomas Ljungqvist.

*Trädgården är i vinterdvala se hur vacker rabarber bladen
ger sig själv åter till jorden och skyddar rötterna med ett
extra täcke mot den kommande kylan.

* Ängeln ute i örtagården vid
salen fick många lyktor rund
sig vid allhelgona högtiden.

*Det hördes rykten om att samtliga verkstäder jämte salen
och musikpaviljongen skall förses med dolda kameror.
Installationen hänger ihop med plötsliga saknaden av
verktyg, arbetsmaterial, prydnader och viktiga papper. Det
finns tyvärr ingen bild av dolda kameror ty de är dolda.

* Det är nu så pass kallt att Kassjön är istäckt med mer
än 14cm tjock is, så fram med skridskorna och ta gärna

en tur på sjön, promenera går också bra, säkerheten
och det perfekta glidet finns så länge det inte snöar.

* Inför advents tiden är det en
återkommande aktivitet att stöpa ljus, så
även detta år.

.

*Kommande viktiga händelser:
-Föredrag av Jon Gheelmuyden
"Waldorfimpulsens idéhistoriska bakgrund", del 2.
den 27 november kl. 18.30 i Waldorfskolans hörsal
arr. Föreningen Kvanne mottagningen.

- Jul marknad på Waldorfskolan lördag 1 dec. kl.
13.00-16.00.

- Advents trädgård i salen kl. 15.00 söndag 2 dec.

Sudoku för alla som vill träna logisk tänkande.

Nästa nummer kommer tisdag 18 december, 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.

