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Är du med- 
människa i 
denna 
September! 
Det finns en tid då det som 
vi har tagit emot under 
sommaren inte helt är en del 
av oss själva än, samtidigt 
som förutsättningarna för detta inre arbete ändrar sig från 
dag till dag. I vardags livet kan det yttrar sig så här: Dags för 
ull tröjan istället för t-tröjan! Tjocksockor på barfötterna!  
Glöm kortbyxan nu ty det är för kallt! Så kan man uppleva 
tiden mellan sensommar och höst. En tid av förändringar 
som i vissa fall kan skapa behov av kontroll. Detta behov 
kan uppstå ur en tilltagande osäkerhet. En realitet som 
inte går att blunda för eller tar sig med en enkel lösning 
förbi, som vissa politiska partier i deras valmanifest under  
inför valet söndagen 9 septembers påstod. T.ex. är den 
fria marknaden lösningen för alla våra ekonomiska 
problem, eller alla problem uppstår pga. tilltagande 
invandring.  



En enkel lösning kan vara så lockande men livet själv är 
för mångfasetterat  för att bli styrt av så enkla lösningar.  
Det som kan vara en hjälpande kraft mot denna spridning 
av enkla lösningar i en osäker tid är att känna att du med 
dina problem/möjligheter inte är ensam. Det vi tänker, 
känner och gör är inte enbart handlingar för oss själva 
men mest för varandra. Livet är som sagt mångfacetterat, 
det kan vara så att vi har olika syn på hur livet kan 
gestaltas, även här på Mariagården, och ibland  kan en  
annans syn upplevas som  svidande kritik, särskild i lägen 
där osäkerhet råder.  Men nödvändigheten av olika syn 
på hur livet kan gestaltas är  de bästa förutsättningar för 
att vi kan berika och komma vidare på våra livsvägar och 
för att lösa problem. Låt oss därför vara så ivrig som 
möjligt i att försöka förstå hur och vad de/den andra har 
för ståndpunkt och befrukta varandra med olika syn så 
att vi kan lämna den tvångströjan av ett orubbligt 
individuellt ställningstagande och känna förtroende för 
mer block överskridande förståelse. 

                                                                     



Info från redaktionen. 

Mariagårdens Express har haft en lång paus på grund av 
att en av de bärande redaktörer gick med pension, som 
tur var bestämde han sig för att jobba vidare 40%, men 
tog först semester.  

En icke tillvaratagit äpple- 
skörd. 
 

I detta nummer hittar ni 
bilder hur sensommaren 
visar sig på Mariagården 
utöver de fasta rubriker 



som: gåtan, aktuella händelser, och sudoku. 

rönnen står i eld och lågor. 

A n n a g å rd e n  
och Staffans 
apel. 

borderline? 

jätte fänkål 



astrix får se dagsljuset. 

skörda i örtagården. 



nypon 

Gåtan 
Gåtan i förra numret är inte löst än, så den som vet var denna 
s k y l d b e f i n n e r s i g o c h m e j l a r s v a r e t t i l l 
dongerenrobert@hotmail.com  har en stor chans att vinna en 
vacker skål från all verkstaden. 

Aktuella Händelser: 

*Förutom valet präglas denna vecka på Mariagården av att 
en grupp medarbetare och boenden är på resa. Det är 
Margareta gården i Mörsil i Åre kommun som är resans mål. I 
nästa nummer hoppas vi få delge er hur resan har varit.  
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*Mariagårdens trädgårdsaplar bar ovanligt många frukt, de 
flesta är nu plockade och väntar på att bli saft i Backens 
musteri. De flesta fallfrukt har tagits om hand av en ivrig 
grupp plockare och äppelmos älskare.  

*Gräsmattan framför Freja gården 
börjar visa sig. Minus poäng på 
denna bild är att snöras skyddet 
fortfarande hänger, synd. 

 

*Snart kommer bonden Nisse att plöja denna åker så att det 
blir bra betesmark nästa år för våra får. 



 
*Alla övriga bär var påverkade av 
torkan denna sommar, men inte 
rönnbären, som ni ser finns det gott 
om sådana. Kanske värd ett försök 
att prova sig på att ti l lverka 
rönnbärs ge lé . Mar iagårdens 
Express var med när vildäpplen 
kokades till mos och smaken var 
överraskande god. 

* Konstnärlig handverk är på uppmarsch i snickeriet,  med 
bl.a.: keramik, täljning, olje- och akvarell målning. En 
spännande utveckling bredvid snickeriets vanliga arbete. 



*Ett b i samhäl le har kommit t i l l 
äppellunden och håller på att göra sig 
redo för vintern. Ett stort välkommen för 
dessa ivriga pollinerare som dessutom 
kan ge honung.   

l 

 

*Martingården är nästan målat klart, 
tack vare ihärdiga målare. 



Sudoku för  alla som vill träna logisk tänkande. 

Nästa nummer kommer tisdag 16 oktober, och om ni har idéer 
eller gåtor, vitsar, eller vill ha Mariagårdens Express som 
epost bilaga, kontakta dongerenrobert@hotmail.com  
hälsar redaktionen: Ivo, Jörgen, David och Robert. 
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