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Naturen.

Naturen går mot vintervila.
De vackra färger från

höstlöven blir allt mindre, samtidigt ökar mörkret för varje
dag och denna helg flyttade vi klockan bakåt, vintertiden
är här för att stanna.

Det är lätt att tappa själsligt fotfäste när ändringarna ute
i naturen blir så tydliga. Det inre rummet behöver vår
andakt och fördjupning där hittar vi allt vi fick under

sommarhalvåret. Vilken gåva och vilka minnen! Det kunde
räcka att lysa upp många mörka stunder när vi

återskapar dessa minnen. Räcker inte de egna minnen då
finns det minnen ur vår gemensamma utveckling som

människor. I detta nummer börjar vi att bekanta oss med
medeltida hjältesagor och Kung Arthurs i synnerhet. Låt

dessa blir en inspiration vid en varm brasa under kalla
mörka vinterkvällar.

Medeltida Hjältesagor.

Mellan 1100-talet och 1400-talet skrev minnesångare i
hela Europa berättelser om hjältar och hjältinnor. Dessa

berättelser, som några skrev på prosa och andra på vers,
eller med en kombination av båda delarna, kallas

hjältesagor. Den första som berättade om den

fantastiska historien om hur Arthur kom till världen, om

Merlin, om Avalon, är den walesiska prästen Geoffrey av

Monmouth. Han föddes år 1100 och dog 1154. Chretien de
Troyes en fransk minnesångare som levde under 1100talets senare hälft skrev de mest minnesvärda

berättelser, liksom Gottfried von Strassburg och senare

Wolfram von Eschenbach, både tysk och 1200-talet.
Kung Arthur är huvudpersonen i Geoffreys bok
Historien om Englands kungar. Geoffrey skrev det bland
annat för att påminna kelterna om deras ärorika förflutna

och egga dem att resa sig och ta tillbaka den heder och

ära som anglosaxarna tagit ifrån dem. Geoffrey hämtade
mycket ur gamla källor och det är möjligt att han också

som han hävdade använd sig av en speciell uråldrig bok.
Detta bok går under namnet Mabinogion och är en
församling av 11 hjältesagor, som blev nedtecknade på

900-talet då walesiska poeter sjöng och berättare kung
Arthurs lov. Geoffreys bok kan man betrakta som en

litterär pärla: djupt inne i den finns en historisk kärna som
omgärdas av lager på lager av berättelser där i sagoform
inre själslig/andliga frågor tas upp.

Gåtan

Gåtans lösning blev avslöjat av ingen mindre än Monika : den
går att hitta på jordkällarens murverk höger om dörren, och
så är det. Grattis Monika du får en skål från all verkstaden.
Nästa gåta: var hittar man denna lucka?

Aktuella Händelser:
*I förra numret var en av reportrarna
i kontakt med bonden Nisse och
visst blev åkern plöjt så att vi till
våren har möjlighet till ny gräsland.
Tack Nisse!

*Får stallet är tomt, det blir en vinter utan våra ulliga vänner.
Men enligt Britta H. kommer det att bli nya får nästa år.

*Att Mariagården spelar en betydande roll på den kulturella
spelhalvan borde inte vara en överraskning särskild denna
månad. Ty förutom att vi kan ha kultur i form av musik, miljön
både ute och inne fanns det även föredrag, där Mariagården
är initiativtagare eller med/initiativtagare. Så fick vi denna
månad en möjlighet att lyssna på föredrag av Per Anderssen,
Ursula Flatters och Jon Gheelmuyden. Det behöver inte
alltid vara så att dessa föredrags hållare ger bidraget enbart
för Mariagården men även för allmänheten. Om inte
Mariagården fanns skulle den kulturella uppgiften som är en
del av den social-terapeutiska impulsen inte blivit verklighet.
Man kan se den som en omvänd integrering. Det är absolut
fallet med gudstjänster nästan 8 gånger om året, det skapar
en möjlighet för oss att kunna delta så som vi är men även för
människor som vill delta och inte är direkt knyten till
mariagården. Den kultur impuls kan vara stor, initiativ som
Umeå Waldorfskola, med förskolor, föreningen Kvanne
mottagningen, Margareta gården, alla har sin ursprung och
fick stöd från Mariagården, och då nämner jag bara några
initiativ. Mariagården spelar en betydande roll på den
kulturella spelhalvan.
*Det smiddes krokar av några ivriga smider
och hammarslagen ekade över nejden.

* Det bakas för fullt inför fikat
kommande fredag, det finns en
möjlighet att det blir spöklikt gott.

*Marit och Stig flyttade förra
veckan till Vännäs. Deras nya adress
är Örngatan 18 91130 Vännäs.De som
nu bor på Brigitta gården är Ines
och Robert, de trivs mitt i flytt
kaoset.
* En av våra journalister vill gärna se friska tag angående

K.M.S. Kommunikation med stöd, det kan vara en uppgift
som ligger inom L.S.S. lagens paragraf 5, och mer
specificerat i paragraf 9a.

Paragraf 5 lyder så

här:"Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de
personer som anges i 1a paragraf. Målet skall vara att den
enskilde får möjlighet att leva som andra". Paragraf 9a
trädde i kraft 2018-07-01. "Med personlig assistans enligt
paragraf 9, 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett
begränsat antal personer åt den som på grund av stora
och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin

personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att
kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter
ingående kunskaper om den funktionshindrade
(grundläggande behov)". Att vara mer igång med K.M.S. är
vår reporters önskan, och det är bra att visa att man skall
engagera sig i kommunikation och prova även nya vägar
som K.M.S. Faktum är att denna tidning inte skulle finnas
utan K.M.S.
Sudoku för alla som vill träna logisk tänkande.

Nästa nummer kommer tisdag 27 november, och om ni har
idéer eller gåtans lösning, vitsar, inlägg eller vill ha
Mariagårdens Express som epost bilaga, kontakta
dongerenrobert@hotmail.com
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