
Vänbrev 3  2010 

 

 

  
 



 

 

      

Epicentrum 

 
 

Det är ju lite märkligt att det skulle behövas en jordbävning för att jag skulle komma till skott och 

börja skriva på den betraktelse som jag utlovat till Ashramnytt. Sent en kväll veckan före 

midsommarveckan samtalade jag med en god vän på telefon. Plötsligt hördes ett kraftigt muller och 

sedan skakade hela huset .Min första tanke var nu exploderade pannan i källaren. Men då hör jag en 

förskräckt röst i andra änden. Vad är det som händer, blomkrukorna i fönstret rör på sig? Vi bor cirka 

2 mil ifrån varandra, så då förstod jag att det var en jordbävning som skakade våra hus. Skyndsamt 

lade vi på luren för att få klarhet i vad som hänt. Mycket riktigt var det en ovanligt kraftig jordbävning 

för att vara i våra trakter. Epicentrum dvs. den plats där utbrottet skedde låg ungefär 3 mil ifrån där jag 

bor. Jag vet att bibeln talar en hel del om jordbävningar som inträffat. Men nu fick ordet epicentrum en 

djupare mening.  

 

Vet inte om man rent språkligt kan tala om andliga epicentra. Men jag tänker drista mig till att göra det 

eftersom nya tankar kring bibelordet började arbeta inom mig just med tanke på ordet epicentrum. Såg 

hur jordbävningar och andliga utbrott kan ske parallellt. Den första jordbävningen jag kom att tänka på 

och som än idag ger efterskalv över vår jord skedde för 2000 år sedan. När Jesus gav upp andan på 

korset brast förlåten i templet, jorden skakade och klipporna rämnade. Matteus skriver kapitel 27 vers 

25 ”När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som 

hände blev de mycket förskräckta och sade: Denne var verkligen Guds son .” 

 

Nästa jordbävning sker bara några dagar senare. Det blev en stor jordbävning när en Herrens ängel 

steg ned från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var 

som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som 

döda. Vi läser vidare från Matteus 28:5. Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte förskräckta!  Jag vet att 

ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått som han sagt. Den här påskhelgen är 

epicentrum i Jerusalem. Två kraftiga jordbävningar manifesterar sig.  

 

Men det är samtidigt det andliga epicentrum som förändrar en hel värld. Jesus korsfästs på 

långfredagen och uppstår ur graven på påskdagen. Guds plan för mänskligheten får sin fullbordan och 

budskapet, Guds evangelium har spridit sig från Jerusalem och har snart nått jordens yttersta gräns. 

Jag ska bara helt kort nämna några efterskalv som ledde till andliga genombrott. Efter pingstdagen när 

förföljelse bröt ut mot lärjungarna samlades man till bön. Bönen är återgiven i Apg.4:29 – 30. När de 

slutat be skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och 

predikade frimodigt Guds ord. Vid ett annat tillfälle var Paulus och Silas satt i fängelse Apg. 17:25-26 

”Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade 

på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakade i sina grundvalar. I samma 

ögonblick öppnades alla dörrar, och alla bojor lossade och föll av.” Jordskalvet blev ett ögonblick av 

nåd för fångvaktaren och hans familj och kanske också för fångarna. Han frågade i sin förtvivlan, vad 

skall jag göra för att bli frälst? Svaret ljöd ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. ” 

 

 Så genljuder budskapet än idag över vår värld. Till sist ett profetiskt ord från Jesus själv från Markus 

13:8 ”Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike. Det skall bli jordbävningar på många platser 

och det skall uppstå hungersnöd. Detta är början på födslovåndorna.” Jesus säger till oss idag :  Var på 

er vakt! Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.  

 

Jan Andersson 

 

 

 



 

    

Önskar Er Shalom, Frid, i Jesu namn. 

 

Det sjunger inom mig 

När jag tänker på Dig, Jesus… 

 

Med Din skaparhand 

har Du förberett hav och land 

låter vind och våg vara stilla 

allt efter Din vilja 
 

Scillans blommor i vårsol 

likt ett börjande blått hav 

mäktigt upphöjer Dig,  

då sjunger det inom mig 

när jag tänker på Dig, Jesus…  
 

Magnoliorna sträcker sig i tack-sägelse mot himlens blå valv, 

allt för att ära Ditt namn, 

också kastanjeträdets ljuspelare 

upphöjer Dig i mäktigt majestät. 

Det sjunger inom mig 

när jag tänker på Dig, Jesus… 
 

Mitt öga fröjdar sig 

när jag ser tallskogen 

och vandrar i dess pelarsal. 

Solens strålar värmer jorden. 

Jag tackar Dig, Herre Jesus,  

för landet Du gav oss 

Det sjunger inom mig 

när jag tänker på Dig, Jesus… 
 

Guds rika välsignelse till Er alla ”mysiga” Ashramvänner!  
Vännen i Kalmar - Elisabeth Hedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ASHRAM i Ångermanland 
 
Plats:    Solbacken, Dekarsön                    

Tid:      27-29 augusti  

Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian  

             Gustafsson         

Pris:     Logi dubbelrum el. flerbädd,  

 måltider och kursavgift 1 200:-/1 300:-  

              Husvagnsplatser finns också 

Anm: Hellholms  0660-582 26 
 

ASHRAM i Västerbotten 
Plats:      Levar EFS i Nordmaling         

Tid:        11 september 

Ledare:  Bengt Ohlsson 

Pris:       250:-       

Anm.      Saxin 0930-319 01 Björk 

   0930- 319 95Forsberg 0930-105 95 
 

HÖSTASHRAM i Värmland med 

arbetsgemenskap 
Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil     

Tid:        21-28 september 

             (24-26 Styrelsehelg) 

Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl.  

Pris:       Frivillig gåva  

Anm:     0554-150 02, 153 99 
 

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       

 

HÖSTASHRAM  

i Västmanland 

Plats:     Uskavigården, Nora       
Tid:       8-10 oktober    

Ledare:  Bengt Ohlsson och Lilian 

              Gustafsson 

Pris:       Dubbelrum 1 350:- 

              Enkelrum    1 450:- 

Anmälan: Senast den 19 sept.   

               till: 0554-150 02, 153 99 

                 Johansson 0585-400 56 

 

 

 
      

 

        Att bara vara dagar 
Stillhet – Bön - Rekreation 

i Värmland 
För Dig som vill dra Dig undan för att ”invänta 

Din själ” som afrikanen sa. 

Måltider serveras 3 ggr dagligen och det finns 

tillgång till fika.  

Dagligen har vi morgonbön kl. 8:30, 

middagsbön kl. 13:30 och förbönsgudstjänst 

21/10 kl.19.00 i vårt kapell. 

Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil     

Tid:    18-22 oktober              

Pris:    Enkelrum   430:-/dygn 

           Dubbelrum 380:-/dygn 

           för helpension. 

Om Du vill ordna måltiderna själv eller bara 

delta i någon måltid så gör vi upp priset 

därefter. 

 

ASHRAM i Västerbotten 
Plats:     Strömbäcks folkhögskola  

Tid:        29-31 oktober  

Ledare:  Bengt Ohlsson, Jan  

        Andersson och Ola Österlund    

Pris:        Dubbelrum  1 480:- 

               Enkelrum     1 680:-   

Anmälan: Österlund 090-431 12               

Eller Saxin 0930-319 01 

 
Bönedagar  i Värmland 

Plats:     Sörgårdens kursgård,  Kil 

Tid        19-21 november        

Ledare:  Bengt Ohlsson  

Pris         Dubbelrum     910:- 

               Enkelrum     1 010:- 

Anmälan: 0554-150 02, 153 99 

 
Nyårsashram i Värmland 

Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil 

Tid          29 dec. – 1 januari 

Ledare:    Bengt Ohlsson  m.fl. 

Pris          Dubbelrum  1 440:- 

                Enkelrum     1 590:- 

Anmälan: 0554-150 02, 153 99 

 

 

Ashramprogram 
Hösten och vintern  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:       Mullsjö Folkhögskola 

Tid:         18-20 februari 2011 

Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  

                Källström 

 Pris:         Dubbelrum  1 550:- 

                 Enkelrum     1 920:- 

                Enbart lördag  400:- 

Anmälan: 0554-150 02 el. 153 99 

Anm:    0554-150 02, 153 99 

    

 

 

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 nätter i Galiléen, två nätter i Jerusalem och tre nätter i Netanya. Det blir 

tre resdagar i Galiléen, två i Jerusalem och en dag ner till Döda havet samt avslutning i 

Netanya vid Medelhavet, med Ashram. 

När jag skriver dessa rader är flygstolarna bokade och prelimi-närt hotellen, däremot har vi 

inte fått några priser av Duveskogs reseservice. (En liknade resa i år kostar mellan 13 500 – 

15 000:-) 

Så fort jag får priserna hör jag av mig till Er som är intresseanmälda via brev eller mail om Du 

ger mig Din E-post adress.  

”Nästa år i Jerusalem” 



 

Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland 
 

När jag skriver dessa rader har halva detta år passerat. I en tillbakablick på verksamheten, konstatera 

vi att uthyrningarna till grupper har minskat, men vi har haft några fler vandrarhemsgäster. Detta har 

gett oss minskade intäkter, utgifterna har däremot ökat av bl.a. en del frostskador på vattenledning, 

ombyggnad av vattencentralen samt en vattenrening som livsmedelsverket kräver för vår 

serveringsverksamhet. Detta har gett oss ett underskott på 68 874:- och till detta kommer att vi måste 

göra en energideklaration som kommer att kosta 21 425:- exkl. moms. Så detta år har börjat tufft och 

frågorna hopar sig. ”Herre vad vill Du med Sörgården???” 

När det gäller Ashrams verksamhet kan vi konstatera att vi inte nått våra planer med två Ashram/mån. 

Det har lett till minskade intäkter och det har gett oss ett underskott på 66 715:-. ”Herre vad vill Du 

med Ashram???” 

Vi behöver all hjälp i förbön och lyssnande till vad Herren vill!!! 

När vi på styrelsemötena har försökt lyssna in Herrens tilltal så har vi bara styrkts av att Hans 

välbehag vilar över vårt arbete och gång på gång har vi sett hur Herren har väl- 

signat vårt arbete och våra gåvor.  

Frågan som återkommer – ”Är det fienden som vill trötta ut oss och få oss att förlora modet och på sitt 

sätt stoppa det som Herren vill föra in oss i?” 

Vi har inte kastat in handduken, utan vi fortsätter samlas till bön två gånger om dagen (se nedan i 

rutan) här på Sörgården och på ”bönebron” möter vi många Ashramvänner som deltar i bönetjänst 

dagligen. Vill Du/Ni ansluta Er i vår bönetjänst genom att ta emot vårt bönebrev hör av Er till vår 

expedition.  

Nu när jag skickat Ashram-Nytt till tryckeriet kommer det att bli full aktivitet på Sörgården bl.a. mål-

ningsarbete och andra underhåll på byggnaderna, samt loppis. Flera av styrelseledamöterna och andra 

Ashramvänner kommer att finnas med i dessa aktiviteter. Om Du också vill hjälpa till så är Du väl-

kommen till vårt Höstashram eller vid något annat tillfälle.                    

Som Du ser av Ashramprogrammet på sidan fyra och fem så blir det fler Ashram under hösten. Du är 

välkommen och glöm inte bort att bjuda med andra, Du är en viktig länk till att nå nya 

Ashramdeltagare. 

Vi har nu av arbetsförmedlingen fått hjälp av Maria Kallin som är arbetssökande och som kommer att 

vara på Sörgården de dagar hon inte har jobb. Maria har varit hos oss sedan mitten av april och hon 

har gjort en bra arbetsinsats. Vi som arbetsgivare får bidrag för varje dag som hon jobbar hos oss, så 

visst händer det mycket positivt också. 

Vi får också många positiva vittnesbörd om vad Herren gjort med deltagarna under en Ashram 

helg/dag i det överflödande hjärtats gemenskap. Därför tror vi att Ashram be-hövs som ett 

komplement till alla stora konferenser och möten. Att i den lilla gruppen få möjligheten att mötas 

kring Guds ord i lovsång och bönegrupper i en själavårdande gemenskap.  

 

 

Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

tisdagar kl. 19.00 

den 7 sept, 5 okt, 2 nov.  

och 7 dec. 
 

Kan du inte närvara i kapellet är Du välkommen att skriva eller ringa in Ditt böne- eller 

tacksägelseämne. 

Vi har också som regel bönesamlingar varje dag kl. 8.30 och 13.30 då det inte är annan 

verksamhet – Välkommen! 

Gud hör bön! 

 

 

    



Ett kort referat från årsmötet 

 

 

 

 

Du kan läsa mer om årets  vårashram och årsmöteshelg på vår hemsida; 

www.kristnaashram.se .Har Du inte den möjligheten kan Du få det kopierat om Du hör av Dig 

till vår expedition. 

Årsmötet samlade 26 Ashramvänner som fick ta del av årsredovisning för verksamhetsåret 

2009 och beslut om styrelse för 2010. 

Ashrams årsredovisning började med en verksamhetsberättelse som var skriven av Jan 

Andersson och utgick ifrån bibelordet Matt.24:11-14. Det fortsatte med balans- och 

resultaträkning med en omsättning på 526 752 kronor och ett överskott på 18 473 kr. 

Sörgårdsstiftelsen balans- och resultaträkning visade på 667 563 kronor i omsättning och ett 

underskott på 28 794 kronor. 

Till Kristna Ashramrörelsen styrelse valdes: Inger Prytz, Gerd Utbult, Ola Österlund på två år 

och Sven-Evert och Ann-Sofie Kronberg på ett år samt redan valda för ett år Jan Andersson 

och Eivor Holmlund. 

Till styrelse för Sörgårdsstiftelsen valdes: Lilian Gustafsson, Reidar Lindberg, Marie 

Torstensson och Gerd Utbult på två år samt redan valda för ett år: Annika Fisk, Åke 

Johansson, Harald Olsson och Birte Sanderhoff.   

Till kassör för båda kassorna valdes Ingvar Lund. 

 

 

 

 

 

 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 
under årets tre första månader har det kommit in; 63 310:- (54 025:-)  

i löftes- och gåvor, samt  15 526:- (29 891:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  39 127:- ( 65 250:-) i gåvor, 21.520:-  (16 300:-) i "50 ger 100" 

och  35 860:- (20 382:-) i kollekter samt 100:- (700:-) till Sörgårdsfonden  (Inom  parentes 2009 års 

resultat)  
 

Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också gi  
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, 

Elisabeth Hedin och  Margareta Lindberg                             
 

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 oktober 
 

 

 



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: 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 

 

 

 


