
För nionde gången ska det bli ett jultal. 
Jag gör’et på rim vid terminens final. 
Jag brukar säga: Det är för mig årets kval. 
Kan inte skylla på nå’n. Det är nu mitt val. 
 
Om man ska kunna studera så där riktigt bra 
är det viktigt att en kringstab runt sig ju ha, 
som fixar och trixar så att allt är som det ska, 
så att studerande plugget på allvar kan ta. 
 
Vad bra det är med rätt och väldigt god mat, 
som vi från köket serveras på våra fat. 
Johan, Johanna, Lotte, de kan sin sak 
ihop med Pia, Pernilla och Lollo så klart. 
 
Mats, Owe, Kjell plogar gångar då det är vinter 
och sandar så vi inte med styltorna slinter. 
Dessutom fixar allt trasigt, om vi ger hinter. 
De alla far runt som den värsta sprinter. 
 
Tre skurmaskiner går runt här och trummar. 
En som är elektrisk, det är den som brummar.   
De två andra mer sopar, torkar och hummar. 
För Cinna och Ronja vi höjer våra tummar. 
 
Vår huvudbyggnad heter Rosengården 
och här på den allmänna linjen går den  
som utbildas för den personliga vården. 
Gillan där lärare är, och ny här i gården. 
 
Pär tar sig an de internationella, 
som tittar på villkor som i världen tycks gälla. 
För att kolla om hans fakta är helt reella 
man resor gör för att dessa fastställa. 
 
Mats vet hur en webbplats man ska utforma 
och allt som rör det digitalt abnorma. 
IT-klassen kommer att bli suveränt enorma 
på att skapa nya digitala plattformar. 
 
Baskursare har mera ämnen som är allmänna. 
Det är finessen med en profil, som just denna. 
Man också med händer får skapa och känna. 
Lotta med lera hjälper dem sinnena spänna. 
 
Nu pluggas det ju mycket mer än profil. 
Uffe lär er allt om matte och urtidsfossil. 
Åsa och Mats lär ut engelska till er med stil 
så att ert uttal närmast kan benämnas gracilt. 
 
Hasse och Eva är experter på vårt svenska språk 
som grammatik, stavning och författarepok. 
I samhälle- och psykologi ni med dem tar ett åk. 
På behörighet ni framöver kan göra anspråk. 
 
 

På historien kan man ibland se med fasa. 
Hur var han egentligen den där Gustav Vasa? 
Och varför ser det ut som det gör uti Gaza? 
Historien ger oss hjälp att slippa ny ”brasa”. 
 
Kungsporten finns också uti våt hage. 
Halsen stryps åt rätt hårt runt ens krage, 
när exotiska rätter ska ner i ens mage. 
Kryddningen är inget för den något svage. 
 
I höst har allmän varit på MR-dagar. 
Nyttigt för den som på allting klagar. 
Alla i världen får inte middagar 
och känner ej till våra mänskliga lagar. 
 
Som extra stöd till alla dem som behöver 
gör Frida och Berith för dem en manöver, 
så att de inte ledsnar, slocknar och sôver 
eller drömmer sig bort söderöver. 
 
Om man med studier kommit i nöd  
finns Åsa ock där och ger lärarstöd. 
Och för att ni säkert ska ha levebröd 
kan hon också allt, om CSN-stöd. 
 
För den som inte nå’nting kan höra 
funkar Diana och Birgitta som deras öra. 
Om det stämmer det vi här framme framföra, 
kan nog Jimmy och Niklas lättast avgöra. 
 
I Rosengårdens källare hörs ljuv musik 
när drejskivor snurrar runt keramik. 
För den nyinvigde skapas lätt viss panik, 
men Ellinor ser till att de får rätt teknik. 
 
När ett alster är färdigt, ska det ju brännas. 
Då kan nervositeten nära nog kännas. 
Benen de skakar och musklerna spännas. 
Vill man det färdiga som sitt vidkännas? 
 
Utspridda över hela huset är de som plåtar, 
som i studio och mörkrum, står där och påtar, 
med bilder av folk och vackra små båtar. 
kanske till ljudet av musikaliska låtar. 
 
I foto era lärare är Örjan och Jaana.  
Beräkna slutare och bländare för dem är en vana. 
Deras uppgift är att er ständigt utmana 
att ta bilder planerade, men ock spontana. 
 
Ett hus kan tyckas ligga lite bre’vid 
Jag tänker nu närmast på Solelid. 
Där det skapas och målas på arbetstid, 
men också under det som är er fri-tid. 
 
 

På övervåningen huserar Jenny, rätt mild, 
ihop med Hattimas, som väl är mera vild. 
Här målas det en och annan ny bild 
som från någon annans är väsensskild. 
 
Om en trappa ner vi tar och flyger, 
så går Elisabeth runt där nere och smyger, 
även om man knappast kan kalla’na Blyger. 
Hon ser till att det mäts och trycks upp på tyger. 
 
I huset man dessutom kan varsebli, 
att här finns också en bod med Anneli. 
Förutom att förmedla grejer till broderi 
kan man hos henne få stöd och empati. 
 
Bild och foto, keramik och textil, 
är alla konst- & formårets profil. 
Den blir på nå’t sätt som en ventil 
där man estetiskt hittar sin stil. 
 
I början av hösten restes, ej till en måne, 
men till puttelandet nere i väster om Skåne. 
Gallerier, museer och nå’n bistrone. 
Kanske någon på färjan fick en Toblerone. 
 
Nå’t ska sägas om kurser, som ej är så långa. 
I gengäld är de faktiskt ganska så många. 
Folk från Lund, Falun och Mörbylånga 
har våra kurser snappat och fångat. 
 
Sommaren är full av kursaktiviteter: 
Foto, hattar, raku och allt vad det heter. 
Hans N och Anna S är som två magneter 
och lockar med pukor och med trumpeter. 
 
De utvecklar nya kurser och planerar  
och nya marker bryter och etablerar. 
De ser också till att många här konfererar 
bara för att det utmärkt ju alltid fungerar. 
 
Dövblinda också kommer och går 
på aktiveringskurser, åtta gånger per år. 
En dator och en iPad kan vara svår. 
Hjälp med trix och knep av oss de får. 
 
De också andra kurser kan välja hos oss 
som rör hundar, friskvård men ej motocross. 
På distans kan man också få komma loss. 
På Facebook är det Claire som är deras boss. 
 
Att hitta nå’t läsbart, det är ingen match 
Vill man börja att läsa, något från scratch: 
något tänkvärt, roligt eller med klatch, 
vänder man sig lättast till våran Iraj. 
 
 

På internatet bor det folk ifrån olika land. 
Rätt säkert knyts här många livslånga band. 
Även om det kan strula nå’n gång i bland 
så håller Ulrika över det hela sin hand. 
 
Hon dessutom finns en dag i vår reception 
där Pia och Annelie annars har delegation. 
Här får du hjälp och rätt information 
om det som kan verka som mystifikation. 
 
En trappa ner sitter Tommy och pillar 
med allt tekniskt som jag inte gillar. 
När jag drabbas av sån’t som mig förvillar, 
jag snabbt över tröskeln hos honom trillar. 
 
Ett rum har märkbart fått ny karaktär 
Sedan JanOlof börja’ att jobba här, 
papper och pärmar försvunnit sådär (!), 
så att man nu ser, vem som sitter där. 
 
Ekonomin som för skolan är väldigt central 
har nu blivit förändrad och klart digital. 
Faktura- och lönehantering och så’n arsenal 
blir med tiden säkert helt genial. 
 
Volontärer som vanligt vi alltid har två. 
I år två tjejer som är ganska små. 
De har allt som oftast säkert ett sjå 
för att alla på skolan ska riktigt bra må. 
 
Adriana till Bukarest åkt att predika 
om att vi svenskar alltid ska fika. 
Tyska Toni har stannat kvar för att kika 
på vad med julen i Sverige som är det unika.  
 
Jag vet inte allt vad  ni på fritiden gör. 
Några rätt mycket nog på sig rör 
och cirkelträning i veckorna kör, 
eller vandrar runt sjön som en flanör. 
 
Om man gillar att spela och sjunga: 
Johanna och Pär på musik är rätt tunga. 
Du kan spela instrument eller fylla din lunga 
för solosång eller tillsammans i klunga. 
 
I förra veckan på det vi fick ett exempel, 
och med det på julen ju sattes en stämpel. 
Lucia med tåg skred fram i vårt tempel. 
Luciadagen har ju sin datumstämpel. 
 
Den kvällen det också var pepparkaksbak. 
Det gräddades väggar, gavlar och tak, 
som fogades samman efter tycke och smak. 
Det kvittar om garneringen ej blev helt rak.  
 
’ 



Ett annat tillval är silver, metaller solida. 
Med det småttiga får man dona och strida. 
Anna N lär ut hur man ska fila, löda och smida. 
Med putsduk man också rätt mycket får gnida. 
 
Ett par gäng med skiftande karriärer 
som numer alla är glada pensionärer, 
möts och lär sig forska i släktliga sfärer, 
eller vilka värden som finns här i världen. 
 
En kväll i veckan håller Johanna hov 
inom Solelids väggar och skrov. 
Textiltryckande damer är i hennes håv. 
men de är här frivilligt, gudskelov. 
 
Ibland så bryter vi lektionerna av, 
så att allt inte lunkar på som i trav. 
Sydafrikaner oss en insikt gav 
om sina levnadsvillkor och krav. 
 
Vi också haft temadagar, ett par stycken, 
där vi testat de olika sinnesintrycken. 
Man kan bli av med de inre lågtrycken, 
genom att dricka rätta hälsodrycken. 
 

            En ny utbildning i vintras såg dagens ljus. 
Småbrukare intog Allmogegårdens hus. 
Långt bort ifrån stadens larm och brus 
det blev brytning av mark, av sten och grus. 
 
Man har lärt sig att mjölka och köra med häst 
och hur grisar och får man slaktar som bäst. 
De har odlat och skördat och bjudit till fest 
och många rätt säkert var’t där som gäst. 
 
Besök de haft av radio, TV och pressen, 
som sett hur man kommer. ifrån vardagsstressen. 
Hann du inte med allt idag, var ej ledsen: 
Vi tar’et i morgon, det är finessen. 
 
Till smideskurs de åker i SAABar och Fordar, 
medan de drömmer om egna små gårdar, 
där de det hållbara livet på bästa sått vårdar, 
men knappast som några ladys och lordar. 
 
De vet nu hur det är att leva som bönder: 
Att man själv får fixa det som går sönder. 
Och en hållbar framtid de säkert skönjer 
i Sverige eller kanske bland norska trönder. 
 
Jag tror att det blev ungefär som vi tänkt, 
under ledning av Maria och Bengt, 
som sitt privatliv till dem alla har skänkt 
och kunskap de över dem rätt mycket stänkt. 
 
 

I Göteborg finns en högskole-akademi 
men inte för språk, fysik och kemi. 
Inte heller pluggas det så’n där biologi, 
dock rätt mycket vi benämner teologi. 
 
Föreläsningar sker via länk, eller som  IRL 
Utbildningen är på sitt sätt rätt speciell: 
Tre samfund tillsammans gör den originell 
och man kan säga den är helt nationell. 
 
Här utbildas nu kyrkans framtida pastorer 

            med regi av Erik, Åsa, Marcus och mentorer. 
            Pastorn är beroende av en mängd sponsorer: 
            Offrade medel är ekonomiska faktorer… 
 

… som är vardag, men som oftast tycks funka 
som får församling och pastor att börja prunka. 
Om varda’n ibland i kyrkan tycks lunka: 
En Gud finns bakom, som i ryggen kan dunka. 
 
Vintern tjugohundrasjutton de kom: 
Tjugo personer som sig i Bibeln såg om. 
BibelVinters fyra veckor var nog rätt lagom. 
Fortsättningskurs? Vem vet så småningom? 
 
Efter jul kommer ett helt nytt gäng, 
som av Bibeln skall få sig en släng, 
av GT och NT och Betlehems äng. 
Det är liksom kursens givna poäng. 
 
Än mer till hösten man kan läsa sin bibel, 
då KRIK-linjen startar och är disponibel. 
Träning och hälsa blir också plausibel. 
Mellan Mullsjö och Huskvarna man blir flexibel. 
 
Jag närmar mig nu talets avslutningsdel 
och då är det väl ändå inte helt fel 
att minna om att julen är mer, än gröt och kanel, 
att det inte bara är klappar, grandans och spel. 
 
Julens bakgrund är ett glädjebudskap. 
Maria blev utsedd för ett moderskap. 
Jesus kom hit för vårt broderskap. 
Men visst är det tro och ej vetenskap. 
 
Till sist jag säger som alltid jag gjort: 
En termin går så rasande fort. 
Många av er har vuxit rätt stort, 
även om allt kanske inte har gått som smort. 
 
Jag hoppas ett riktigt bra lov du nu får, 
så ses vi igen när det mer går mot vår. 
Det enda av talet som nu återstår 
är att önska God Jul och Gott Nytt år. 

 
Tell-Inge 
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