
Härlig tid och mycket arbete! 

Nu har det dragit igång på allvar. Att så små frön, skola om de växter 
som såtts tidigare i år, plantera i större och större krukor. Köpa mer 
jord. Bära ut och in i växthuset. Underbara sysslor som ger mycket 
glädje. 

Men det var inte de trädgårdssysslorna som föranledde dessa tankar jag 
fått. Senaste dagarna har jag ägnat åt att rensa bort ogräs. I landet, i 
pallkragarna och runt de perenna växter som mer eller mindre kvävs av 
diverse oönskade gröna blad med tillhörande rötter. 

Mannen i huset har gått loss på diverse träd och buskar, som 
sannerligen behövde rensas ut eller klippas ner för att kunna komma 
till sin rätt.  

Då var det inte svårt att börja tänka på hur enormt viktigt det är att ta 
en ordentlig titt på sitt liv för att se vad som skulle behöva rensas ut 
för att det goda och fina ska kunna blomma ut till fullo. Jag kommer 
också ge mina växter extra näring och lite toppdressing i form av ny 
jord. Det är inte heller svårt att applicera det på sig själv genom att 
tänka på vad är det jag matar in, ger näring till, och vad toppdressar 
jag med? 

Somligt ogräs är skapligt lätt att dra bort. I andra fall får man ta till 
hårdhandskarna och gräva djupt för att komma åt att få bort rötterna. 

Så är det säkert för oss också. Gud kan behöva ta till drastiska medel 
för att få oss att förstå vad som är bra för oss. Eller så tar Han med 
varsam hand bort det som vill kväva och förstöra vår relation med 
honom själv.  

Gå ut i naturen och låt allt det sköna få dig att på nytt häpna över det 
storverk som finns där för oss. Men glöm inte bort att se inåt också och 
be Gud fylla på av sin näring för vår själ. 

Skön Valborg! 

Maggan 




