
 

 

Ashram Nytt 
Vänbrev 2  2010 

 Jag kan inte komma 

Med två tomma händer 

Till Herrens hus, 

och därför ber jag dig, Herre, 

rör vid mig starkt  

med ditt vita och  

helande ljus. 

 

Fyll du min sädesskäppa  

till bredden med livets  

läkande ord.  

Skänk mig av nåd  

en himmelsk kraft,  

att så dina tegar  

på denna jord. 

 

Här står jag driven av  

längtan och lyssnar in  

dina tonande steg.  

Det doftar från vårliga,  

nyredda marker,  

så följ mig Du ut  

på din korskrönta,  

utvalda teg.  

 

I klangen av himmelska  

harpor vi väntar en skördens  

väckelsetid,  

bered oss i dessa dagar,  

och skänk oss med Anden  

kunskap och vishet,  

och prägla oss helt med  

din nåd och frid. 

 

Sören Magnusson 



 

Ashram – ett Andrum 
 

Våra Ashram vill vara ett And-rum mitt i Livet 
Ett rum, en plats, ett sammanhang – där jag får möta mig själv, men framförallt ett möte med den 

helige Ande, min hjälpare. I det öppna hjärtats gemenskap får jag andas ut allt som tynger mig och 

andas in Jesus = Hans liv, Hans nåd och Hans kraft. Ashram = från arbete – in i en bönelivs- och 

förnyelserörelse. 

 

Mark.6:31 ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att Vi får vara ensamma och Ni kan vila Er 

lite…” Jesus erbjuder sina lär-jungar ett andrum mitt i livet för vila och återhämtning. Det hand-lar 

om att hitta balansen mellan arbete och vila. Jesus har tid! – Har Vi tid för Honom? 

 

Matt.11:28-30 ”Kom till mig alla Ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka Er vila. Ta på Er 

mitt ok och lär av mig…” Jesus inbjuder oss till ett andrum där vi får andas ut det som tynger oss – 

stress, trötthet, ängslan… –  Jesus lyfter inte alltid av oss våra bördor men Han lånar ut sitt OK  till 

oss ”…Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” 

 

Rom.12:1-2 Paulus ber oss ”… att frambära oss själva som ett levande och heligt offer som 

behagar Gud.” Guds stora längt-an är Du och jag. Vi är det offer som är; levande, helig och som 

behagar Honom. När vi frambär oss själva som ett offer, så leder Han oss in i en förnyelserörelse 

”…låt Er förvandlas genom förnyelsen av Era tankar, så att Ni kan avgöra vad som är Guds 

vilja…”. Denna värld kräver av oss att vi skall vara politiskt korrekta istället för att vara Bibliskt 

korrekta. Den kräver av oss att vi skall vara kärleksfulla och välsigna allt och alla. Guds ord 

uppmana oss till att omvända oss så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. 

 

I Fil.4:6-7 visar Paulus oss in på vägen till en bönelivsrörelse som uppfyller oss med Guds Frid. 

”Då skall Guds Frid… ge Era hjärtan och Era tankar skydd i Kristus Jesus.” Med Guds Frid i både 

hjärta och tankar fylls mitt liv med Jesu liv – nåd – kraft . I en av våra lovsånger sjunger vi; ”Lär 

mig att gå till Din källa, o Gud. Komma till den, dricka ur den, leva vid den.” 

 

Jesus själv är den levande källan Joh.10:10 b ”Jag har kommit för att Ni skall ha liv och liv i 

överflöd.” I mötet med Honom flödar det liv in i min livssituation och Han för mig till nådens källa 

som omsluter mig med en förunderlig balsam som gör oss ödmjuka och formbara för den helige 

Ande 

 

Joh.1:16 ”Av Hans fullhet har vi fått del, med nåd och åter nåd.” Från nådens källa för Han oss 

vidare till kraftens källa. Paulus påminner oss om detta i sin bön 

 

Ef.1:18-21 ” – samma oerhörda kraft som Han med sin makt lät verka i Kristus när Han upp-

väckte Honom från de döda…” 

 

När Han rör vid oss eller vi rör vid Honom går det ut kraft som bistår oss när vi läser och följer 

Hans ord och Han bekräftar ordet genom de tecken som åtföljer det.                        Bengt Ohlsson    



 

    
 

Gud använder det brutna 

Det krävs bruten jord 

för att ge skörd 

brutna moln för att ge regn  

brutna vetekorn för att ge bröd, 

brutna bröd för att ge kraft. 

Det är den brutna alerbasterasken 

som utsöndrar parfym. 

Det är Petrus som gråter bittert 

som får det största uppdraget. 

(Vance Havner) 

Insänt av Lizen Lindh 

 

Vandra med Jesus            
 

Att vandra genom livet tillsammans med Jesus är livets mening. Vi har alla möjlighet att upptäcka 

hur Gud dyker upp på många sätt i vardagen. Han finns i människor vi möter och i situationer som 

uppstår. Det gäller bara att känna igen honom. Det är mycket lättare att upptäcka om vi lever nära 

Gud. Vi kan läsa bibeln, kristna böcker, se kristen TV, fira gudstjänst eller gå en bönepromenad. Vi 

har olika sätt att komma nära Gud. När vi läser vår bibel är det inte alltid som vi hitta förlösande ord 

eller sanningar som talar om det vi lever i just nu med det finns ett värde att bara umgås med Gud 

genom att läsa bibeln. Få känna den kärlek som Ordet ger tillbaka. Om vi mata vår själ med Guds 

ord känner vi att vi är omslutna av Gud hela tiden. Saker i vår vardag kan sammanfalla på ett bra 

sätt. Vi möter människor som ger mycket tillbaka. Vi får ett förhållningssätt till livet som gör att det 

blir mycket lättare att leva. Vi är skapade för att vandra med Jesus. 

Ashramvännen Lars Olsson Kil 



 

 

 

 

 

 
ENDAGSASHRAM  

i Värmland 
Plats:     Köla Missionshus             

Tid:       25 april        
Ledare:  Bengt Ohlsson 

Pris:      250:- 

Anmälan: Fisk 0571-331 07  

 

 

VÅRASHRAM i Värmland  
med Årsmöteshelg 

Plats:   Sörgårdens kursgård, Kil     

Tid:     7-9 maj                  
Ledare:Bengt Ohlsson o styrelserna 

Pris:     Frivillig gåva  

Anm:    0554-150 02, 153 99 
 

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 

Kristna Ashramrörelsens och 

Sörgårdsstiftelsens 

Årsmöte 8 maj kl.14.00 och 

Förbönsgudstjänst kl.19.00 

i Sörgårdens kapell 

Servering efter båda samlingarna 
 

 

fortsatt VÅRASHRAM  

med arbetsgemenskap 

Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 

Tid:       10-16 maj    
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl. 

Pris:       Frivillig gåva  

Anm:     0554-150 02, 153 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDAGSASHRAM  

i Närke       
Plats:     Götabro kursgård            

Tid:        22 maj 

Ledare:  Bengt Ohlsson 

Pris:       250:-       

Anm. Johansson 0585-400 56  

 
ENDAGSASHRAM  

i Gästrikland              
Plats:     Missionskyrkan Torsåker    

Tid:        5 juni 

Ledare:  Bengt Ohlsson 

Pris:       250:-       

Anm. Stendahl  0290-400 20  

 
SOMMARASHRAM 

i Midnattssolens land   
Plats:     Stefanosgården, Byske      

Tid:       18-20 juni    

Ledare: Bengt Ohlsson och  Jan 

              Andersson 

Pris:       Dubbelrum 1 200:-     

              Enkelrum    1 300:- 

              Husvagnsplatser finns 

Anmälan: Nyström 0911-163 11 

                 Andersson 0910-164 87 

Ashramprogram 

Sommaren och hösten  2010 
 



 

SOMMARASHRAM med 
Pilgrimsvandring  

i Värmland 
Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         

Tid:         1-4 juli             

Ledare:    Bengt Ohlsson ev. m.fl.  

Pris: Dubbelrum  1 290:- 

 Enkelrum     1 440:- 
                Husvagnsplatser finns     
Anm:       0554-150 02, 153 99 
 

 

SÖRGÅRDSMÖTET 
Söndagen den 4 juli kl.14 

i Sörgårdens kapell 

Bengt Ohlsson m.fl. – Servering  
 

 

ASHRAM i Dalarna 
Plats:      Olsnäsgården, Siljansnäs 

Tid:        13-15 augusti  

Ledare:    Bengt Ohlsson och Stig 

                Jonsson  
Pris:          Dubbelrum 1 150:-  

                 Enkelrum    1 250:- 
                (Ashramavg. Ingår med 250:-)    

               Husvagnsplatser finns också 

Anmälan: 0247-226 13 
 

ASHRAM i Ångermanland 
Plats:    Solbacken, Dekarsön                    

Tid:      27-29 augusti  

Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian  

             Gustafsson         

Pris:     Logi dubbelrum el. flerbädd,  

 måltider och kursavgift 1 200:-/1 300:-  
              Husvagnsplatser finns också 

Anm:Hellholms  0660-582 26 

HÖSTASHRAM  Skåne 
Plats:     EFS-gården, Åsljunga 

Tid:       1-3 oktober         

Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl.                 

Pris:       D-rum  1 330:-/1 480:- 

              E-rum   1 480:-/1 660:-     
               (Ashramavg. Ingår med 250:-) 

Anmälan: 0435-46 00 54       

 

 

ANMÄL DIG I GOD TID 

minst 14 dagar i förväg  

De folkhögskolor och kursgårdar som vi 
samarbetar med behöver veta 
deltagarantalet i god tid för att en 
Ashramhelg skall kunna genomföras. 

 På vår egen kursgård Sörgården, och 
även på en del andra platser går det 
ibland bra att anmäla sig senare, om 
tillräckligt många har anmält sig i tid, så 
att Ashramet inte blir inställt.  

Gör gärna ett försök. 

 

 
ISRAELRESA och ASHRAM 

28 maj – 6 juni 2011 

Vi kommer att bo tre dagar i Galiléen och 

tre dagar i Jerusalem samt ca ett dygns 

Ashram på en vacker och lugn plats, 

kanske en Kibbutz samt sista dygnet vid 

Medelhavet troligen Netanya.  

Vi har fått ett 40-tal intresseanmälningar så 

det finns fortfarande några platser kvar. 

forts sidan  7 



 

 

 
 

 

Sörgårdens Kursgård och 

vandrarhem i Värmland 
 

Efter en snörik och kylig vinter ser det ut som 

våren är på intåg och den är efterlängtad. Vi 

ber också om att det skall bli en andlig vår 

både på Sörgården och i Ashrams arbete för 

Guds rike. Vi längtar efter att verk-samheten 

här på Sörgården skall få börja växa med fler 

uthyrningar så att vi får ekonomisk möjligheter 

till underhåll och framtida investeringar. 

Vi har fått respons på ett av de pro-jekt jag 

skrev om i senaste Ashram-Nytt – Loppis och 

Café blir det den 26-31 juli – Välkomna att 

skänka varor och handla – Om Du vill hjälpa 

till då eller någon annan vecka välkommen att 

höra av Dig. 

Så har vi nästa projekt målning av 

huvudbyggnaden, Du är välkom-men att 

hjälpa till med tvättning, skrapning och 

målning av både fasad och fönster. 

Vi behöver också hjälp i skogen med både 

Röjning och flishuggning för skötsel av 

skogen och framför allt för vårt behov av flis 

till uppvärm-ningen av kursgården. 

Vi erbjuder Dig som frivilligarbet-are, betalda  

resor. Du får gratis bo-ende och mat under Din 

vistelse på Sörgården. 

Vi är också i stort behov av medarbetare till 

köket – i första hand nu till vårashramet 7–16 

maj, Konfa-läger den 16–20 juni och sommar-

ashram den 1–4 juli. När det sedan gäller 

hösten ser det ut som att Marie Torstensson 

måste gå upp i tjänst i skolan och då blir vi i 

behov av mer hjälp. Har Du några lösningar så 

hör av Dig till oss.  

Men Sörgården är inte enbart en kursgård, 

vandrahem eller arbetsplats utan i första 

hand en böneplats, där vi möts till bön 

minst två gånger om dagen. Bön är den 

enda framkomliga vägen – en väg i tiden. 

Du är välkommen att dela i 

bönegemenskapen tillfälligt eller att 

komma hit och bo här en tid. Bed och 

arbeta! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

tisdagar kl. 19.00 

den 4 maj, 1 juni, 6 juli,  

3 aug. och 7 sept. 
 

Kan du inte närvara i kapellet är Du 

välkommen att skriva eller ringa in Ditt 

böne- eller tacksägelseämne. 

Vi har också som regel böne-samlingar 

varje dag kl. 8.30 och 13.30 då det inte är 

annan verksamhet – Välkommen! 

Gud hör bön! 

 

SEMESTERTIPS 
 

Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i 

Värmland 
 

Hyr vårt härbre eller rum med pentry några 

dagar,  

en vecka eller mer  

på Sörgården 

Vi tar också emot vandrarhemsgäster 
 

 Vi kan erbjuda grönområde, 

promenadvägar, bär- och svampskogar, 

fiskevatten och bad. 
 

Utflyktsmål: Arvika, Karlstad, Fryks- och 

Klarälvsdalen för att nämna några orter Du 

kan göra dagsutflykter till. 
 

 



 

ASHRAM i SKELLEFTEÅ 
 

Vi är tacksamma för vårt Ashram bortsett från 

söndagens lunch. 

Tyvärr räckte inte maten till alla deltagare 

vilket Stiftsgården beklag-ar djupt. Som 

kompensation bjuder de på den måltiden. De 

som inte fick någon mat eller bristfälligt med 

mat och som betalt för den kommer att 

ersättas. Jag känner till en del som drabbades 

men inte alla. Dom jag känner till hör jag av 

mig till. Övriga som inte är nöjda var vänliga 

kontakta mig – Jan Andersson 0910-164 87 

fortsättning från sidan 5 

 

ISRAELRESA och ASHRAM 

28 maj – 6 juni 2011 

Under april månad kommer jag att få en 

preliminär kostnad för resan (Du som gjort 

intresseanmälan kommer att få veta kostnaden 

så fort jag får den av Duveskogs rese-service, 

via brev eller mail om Du ger mig Din E-post 

adress) och i juni månad bokas flygstolarna.  

Senast i slutet av maj behöver vi en definitiv 

anmälan med person-nummer och vilken 

flygplats Du vill resa från Arlanda eller 

Land-vetter.  

Hör av Dig snarast per brev, E-post eller 

telefon till Ashrams expe-dition, se baksidan. 

 

BIBELORD 

Jesus ber för oss – Joh.17:14-19 

”Jag har gett dem mitt ord, och världen 

har hatat dem därför att de inte tillhör 

världen, liksom inte heller jag tillhör 

världen. Jag ber inte att Du skall ta dem ut 

er världen utan att Du skall bevara dem 

för det onda. De tillhör inte världen, 

liksom inte heller jag tillhör världen. 

Helga dem genom sanningen, ditt ord är 

sanningen. Liksom Du har sänt mig till 

världen, har jag sänt dem till världen, och 

för deras skull helgar jag mig till ett offer, 

för att också de skall helgas genom 

sanningen.” 



 

Ett stort TACK för alla Era förböner och 

kärleksgåvor 

under årets tre första månader har det 

kommit in; 34 760:- (40 220:-)  

i löftes- och gåvor, samt  9 850:- (9 110:-) i 

kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  21 300:- 

( 45 125:-) i gåvor, 10.020:-  ( 8 000:-) i "50 

ger 100" och  11 013:- ( 8.290:-) i kollekter 

samt 100:- (700:-) till Sörgårdsfonden  (Inom  

parentes 2009 års resultat)  

 

Han som välsignar gåvorna – Han 

välsignar också givarna 

Vill Du ge en regelbunden gåva varje månad, 

kvartal eller halvår (löftes-gåva för Ashram 

och ”50 ger 100” för Sörgården) hör av Dig 

så skickar vi inbetalningskort. Dessa gåvor 

förstärker våra verksamhetskassor. 

Gåvor till Sörgårdsfonden använder vi för 

inköp av inventarier och underhåll av 

byggnader på vår kursgård. Vi har gåvogram 

att använda vid dödsfall, födelsedagar och 

julgåvor – kontakta vår expedition. 
 
 

Detta nummer av Ashram-Nytt har Bengt 

Ohlsson  haft ansvar för, med hjälp av Jan 

Andersson, Lizen Lindh, Lars Olsson och 

Sören Magnusson                             
 

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i 

slutet på augusti   

Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande 

Ashram-Nytt 

Vi vill ha bidragen senast den 15 juni 

Anmäl adressändringar                                     

Om Du inte vill missa Ashram-Nytt 
vid adressändring måste Du 

meddela oss Din nya adress. Posten 
har inte längre någon kostnads- 

fri eftersändning. 

     

 

Kristna Ashramrörelsen        
Ashramledare 

Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil           
Bengt Ohlsson 
Tel. 0554 –150 02            

Klaxås Solhaga 

e-post: Ashram@hem.utfors.se                         

665 92 Kil 

Hemsida: http://www.kristnaashram.se 

Tel. 0554-153 99 

Kristna Ashramrörelsen:                         

PlusGiro 45 97 93-6 Bankgiro 479-4376   

OBS Nytt Bg-nr 

Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård 

och vandrahem   

PlusGiro 86 23 60-5 Bankgiro 977-7749 

 

http://www.kristnaashram.se/

