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Så har vi återigen firat Alla Hjärtans Dag på Stiftsgården.  
När vi kom in i matsalen var alla borden så fint deko- 
rerade med röda rosor, röda hjärtan och röda servetter!  
 
Vi åt en makalöst god ugnstekt lax med tillhörande vansinnigt  
god romsås och grönsaker! Avslutningsvis kaffe och en liten  
bakelse med ett hjärta på.  
 
Så var det dags för lite underhållning. Vi hann med mycket  
under kvällen. Vår ”trio” Brita, Berit och Maj-Britt bidrog med  
skönsång till ackompanjemang av körledare Eva. Rolf hade egna 
funderingar kring hjärtat och läste en egen dikt. Margaretha  
läste en historia om hur en sydafrikan ser på vårt ”exotiska”  
folk uppe i Norden!  
 
Sedan var det dags för alla oss andra att jobba lite. Stiftsgårdens  
tre volontärer hade sammanställt en frågesport som satte oss alla  
på det hala. Vi fick också vara med och sjunga tillsammans, bl.a.  
Alla Hjärtans Visa som ni har nedanför. 
 
Mycket mätta och glada gav vi oss av hemåt i den vackra snöiga 
vinterkvällen. 



 
 
 
 
Alla Hjärtans Visa 
Melodi: Vi går över daggstänkta berg fallera 
 
I kväll har vi samlats till fest fallera 
och hjärtligt välkommen är var gäst fallera! 
Vårt hjärta ska vi hylla 
vår röst ska vi fylla 
med glädje och toner och fröjd fallera.  
 
Symbolen för kvällen är hjärtat så rött 
med det i vår tanke ler vi alla så sött 
Låt kärleksropen skalla 
för vänner och för alla 
som står i vår närhet så ömt fallera.  
 



Kring borden vi funnit varann fallera 
och här ska vi känna glädje sann fallera! 
Av maten ska vi njuta 
av kärlek ska vi skjuta 
små pilar till vänner vi har fallera.  
 
Gemenskap det är vår paroll fallera  
den sträcker sig ut åt många håll fallera! 
Var rädda om varandra 
låt hjärtat skönt få vandra  
av kärlek till vårdträdets topp fallera. 
 
Vi fira nu ska denna dag fallera 
ett hjärta i handen du nu tag fallera!  
Låt leveropen skalla 
för våra vänner alla 
och för att varandra vi har fallera! 
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