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Om du är riktigt stilla, 

kan du höra tystnaden tala. 

Då kan du redan i aftonens frid, 

höra hur fåglarna drilla, 

som silvertrumpeter,  

till änglarnas morgonsång 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Ett Ashram fick avgörande  

Inflytande i mitt liv  

Det var 1968. Jag arbetade som 

politisk reporter på Dagen Ny-

heter. Det var ett bra jobb, men 

inom mig brottades jag med vad 
jag egent-ligen skulle göra. Jag 

läste Stanley Jones som vägled-

mng.  
Jag fick se att dr Jones skulle 
medverka i ett Ashram på 

Sjöviks folkhögskola. Jag an-

mälde mig dit.  

Jones gjorde ett starkt intryck på 
mig, men det som kom att 

betyda mest var en förbönsstund 

i en bönegrupp. Var och en fick 

nämna sitt böneämne och när det 
blev min tur sa jag: Bed att jag 

får göra som Paulus 

skriver,"ställ a mina lemmar i 

Guds tjänst till rättfärdighets-
vapen" (Rom 6: 13, gamla 

översättningen).  

De okända vännerna omkring 

lade sina händer på mig och bad 
allvarligt. Jag kände mig djupt 

berörd, upplevde att något 

viktigt hände.  

Senare på hösten sade jag upp 
mig och gick till en i mångas 

ögon sämre tjänst på Dagen. 

Oväntat får mig och säker för 
många andra fick jag där en 
uppgift i ett nytt skeende. Lewi 

Pethrus bad mig resa till USA  

och studera den karismatiska 

väckelsen. Jag kom att skriva 

många artiklar och boken "Ny 

Pingst" om denna väckelserörel-
se som svepte genom de gamla 

kyrkorna och som fortsätter att 

växa än i dag. Jag fick följa och 

vara med i en stor och underbar 
förändring i den svenska kristen-

heten, framväxten aven ny och 

öppnare gemenskap mellan alla 

kristna.  
För detta är jag oändligt tacksam. 

Ett Ashram blev för mig ett av-

görande steg på den vägen.  

Ivar 
Lundgren  

Ashram  

Jag var på en kristen kursgård. 

Vi höll varandra i ring och 

sjöng en sång om gemenskap. 

Då hände mig någonting.  

J ag höll mina ögon slutna,  

jag gick nästan som i trance, 

vi rörde oss alla stilla  

i lätt karismatisk dans.  

Det var som en riktig pingstdag, 
små eldslågor sända från skyn 
en låga över vart handpar  

jag såg för min inre syn.  

Det varade inte länge  

och ingen höjde sin röst  

i tungomålstal eller dylikt, men 

glädjen fyllde mitt bröst. 

Kanhända fanns ingen annan 

som kände detsamma som jag, 

men i mitt minne det stannat som 

någon slags Andens dag 

Ulla Wallerström 

 

  
 

 



 

 

 
 
Alla tider är Dina.  

Tidig morgon, åter en ny dag och 

Din nåd är ny.  

Du som tänt solen, låter dess strålar 

värma allt levande. Daggdropparna på 

stjälk och strå glimmar i tidigt 

morgonljus,  
så vackra ... för att Du vill det. Jag 
betraktar träden, dess form och 
nyanser.  
Stor är dess mångfald och när rosornas 

kronblad faller till marken, vet Du hur 

många de är. Lönnträdens rubinröda löv 

lyser i solen en vacker höstdag.  
Öga och sinne fröjdas över Din 
härlighet.  

Allt för att Du vill det. Gnistrande, 

knarrande snö. Upptrampade stigar 

och spår visar levande aktivitet i 

snökristallerna fulländade skönhet.  

Jag tackar Dig, Gud, för Din 
trofasthet. Alla tider är Dina. Alla 

årstider är Dina.  
Elisabeth Hedin, Kalmar  

 
Denna dikt kom till efter bön till Herren, 
en augustikväll 2010. En tacksägelse för 
Hans skapelse-  

verk och för Hans outsägliga godhet att 

jag får se allt det vackra i naturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behovet av fler regionombud.  

Mycket av arbetet i den kristna 

Ashramrörelsen bygger på att det finns 

fungerande regionombud ute i landet. Vi 
är tacksamma för de ombud som redan 

finns och som fungerar i sin uppgift. De 

är regionombuden som har kännedom 

om var det är lämpligt och möjligt att 
förlägga Ashramträffar i de olika 

regionerna. De medverkar också 

praktiskt så att vi kan genomföra våra 

Ashram. Nu är det vår förhoppning att 
det finns kristna syskon som känner för 

Ashramideen och som känner sig kallade 

att hjälpa till att nå ut till nya områden i 

vårt land. Vi kommer att inbjuda till 
informations- och inspirationsdagar på 

Sörgårdens kursgård under våren 2011. 

Såväl regionombud som redan fungerar i 

sin uppgift som nya intresserade kan 
anmäla sig till Sörgården , skriftligt, via 

mail eller telefon. Adressuppgifterna 

finns på sista sidan i Ashramnytt.  

I hopp om ett positivt gensvar.  

Ashramstyrelsen genom  

Jan Andersson  

 

 



Nyårsashram i Värmland  
Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil  

Tid  29 dec. - 1 januari  

Ledare:  Bengt Ohlsson o Sven-  

Evert Kronberg  

Pris  Dubbelrum l 440:-  

Enkelrum 1 590:Anmälan: 

0554-15002,15399  

 

 

 

Bönedagar i Värmland  
Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil  
Tid   14-16 januari  

Ledare:  Bengt Ohlsson  

Pris Frivillig avgift Anmälan: 

0554-15002,15399  

 

 

 

"Hela hela människan - dagar"  
Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil  
Tid   27-30 januari  

Ledare: Team fr. Helhet genom Kristus  
Pris  Dubbelrum 1 340:-  

Enkelrum 1 490: 

Anmälan: 0554-150 02, 153 99  

 

 

 

VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:  Mullsjö Folkhögskola  

Tid:  18-20 februari  

Ledare:  Bengt Ohlsson och Alf 
Källström  

Pris:  Dubbelrum 1 550:-  

Enkelrum 1 920:Enbart 

lördag 400: 

Anmälan: 0554-150 02 el. 15399  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bönedagar och väckelse- 

möte i Värmland  
Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil och 

Fagerås B-kyrka  

Tid   2-6 och 9-13 mars  

Ledare:  Bengt Ohlsson och 

Ingemar Helmner  

Pris  Enkelrum 390:-/dygn 
Dubbelrum 340:-/dygn för 

helpension.  
Om Du vill ordna måltiderna själv eller 
bara delta i någon måltid så gör vi upp 
priset därefter. (Om Du vill bo och äta 
på Sörgården den 6-9 mars går det också 
att ordna.)  
Anmälan: 0554-15002,15399  
 

 

 

ENDAGSASHRAM  

  i Norrbotten  

Plats:   Piteå Missionskyrka  

Tid:  12 mars  

Ledare:  Bengt Ohlsson o KjellGöran 

Westerberg  
Pris:  i nästa Ashram-Nytt  

Anmälan. Nyström 0911-16311  
eller Långs 0911-186 67  

 

 

VINTERASHRAM  

Västerbotten  

Plats: Stiftsgården i Skellefteå  
Tid: 18-20 mars 

Ledare: Bengt Ohlsson och Jan 
Andersson m.fl.  

Pris: Enkelrum l 750:-  

Dubbelrum1 600:- 

Annexet 1 450:-  

Ej boende 220:- kursavg. + 
måltider 850  

För att slippa en merkostnad bör Ni 

anmäla Er en månad i förväg.  

Anmälan Andersson 0910-164 87  

Edvardsson 0910-120 96  

 

 

  



 

VÅRASHRAM på Västkusten  
Plats:  på Öckerö-öarna  

Tid  8-10 april  

Ledare:  Bengt Ohlsson och Lasse Svensson  

Anmälan: 031-967037  
 

 

 

 

 PÅSKASHRAM 
 i Värmland 
Plats: Sörgårdens kursgård, Kil Tid: 21-24 april  

Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl 

Pris:  Dubbelrum 1 440:-  

 Enkelrum 1 590:- 

Anmälan:  0554-150 02, 153 99  

 

 

 

 

VÅRASHRAM i Värmland  

med arbetsgemenskap  
Plats:  Sörgården, Kil  

Tid:  29/4-6 maj  

Ledare:  Bengt Ohlsson  

Pris:  Frivillig gåva  
+  

fortsatt VÅRASHRAM  

med Årsmöteshelg  

Plats:  Sörgården, Kil  
Tid:   6-7 maj  

Ledare:  Bengt Ohlsson o styrelsen  
Pris:   Frivillig gåva  
Anm:  0554-150 02, 153 99  
 

 



 

Sörgårdens Kursgård och 

vandrarhem i Värmland 
 

Nu har vi lagt sommaren bakom 

oss och hösten har gett oss många 

härliga dagar med solsken som ger 

löven en underbar färgprakt för en 

kort tid, nu har de fallit av och är 

komposterade. Vintern har gjort 

sitt insteg med både kyla och snö.  

Det mesta utomhus arbete är 

avslutat och nu har jag böljat med 

att hugga flisved, samtidigt röjer 

jag för skogsmaskinerna som skall 
fortsätta med gallringen av det 

västra skiftet. Är Du van att 

handskas med röjsåg och motorsåg 

så är Du välkommen hit. Du 
kommer att få uppleva fina 

skogsdagar med arbete och fika. 

Under höstens styrelsemöte ägnade 

vi mycket tid åt att samtala och be 
över framtidsfrågan vilka visioner 

har vi med Sörgården? Det vi kom 

fram till var att "Sorgården skall 

vara ett nav för den Kristna 
Ashramrörelsen. Här skall vara en 

lugn rytm. Här skall vara en 

böneplats.  
 

Vi beslutade om ett bönedoku-  

ment för Sörgården:  

l. Ett ledarteam (gemensamt med 

Ashram) som delar på det andliga 

och praktiska ansvaret för förvalt-

ningen av Sörgården och Ashram-

arbetet i hela landet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Förnyat bärarlag - av fler 

förebedjare i vårt bönenätverk, 

och fler bönebrev (tillsamman med 

Ashram) - 50 ger 100 vår 

offertjänst. Vårt mål är att bli 50 

gåvogivare som ger 100:- i måna-

den eller mer. Idag är vi drygt 

hälften. 3. Flygelbyggnad och kök 

det behövs en om- och tillbyggnad 

för att göra gården mer ändamåls-

enlig och för att få fler 

övernattningsrum.  

Du som vill vara med i förböns- 

och offertjänst, eller som har tan-

kar hör av Dig till Ashrams 

expedition.  
 

 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst i 
Sörgårdens kapell 

 
tisdagar kl. 19.00 

den 7 dec. 4 jan och l 
febr. 

 
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!  

 

 

 



 

Ekonomiska läget.  
 

Precis som förra hösten brottas både den 
kristna Ashramrörelsen och 

Sörgårdsstiftelsen med ekonomiska 

underskott. I fjol räddades ekonomin 

genom många generösa gåvogivare, vilket 
vi är mycket tacksamma för. Målsätt-

ningen är att försöka genomföra två 

Ashram varje månad. Då skulle de 

ekonomiska förutsättningarna vara 
betydligt bättre. Vi har inte lyckats att leva 

upp till detta bland annat beroende på för 

få regionombud.  

Vi vet att Ashramrörelsen betytt mycket 
för många i vårt land. Vi tror också att den 

har en viktig uppgift idag och i framtiden. 

Men vi är beroende av stöd främst genom 

era förböner men även ekonomiskt.  
"50 ger 100 " ger ett bra tillskott till 

Sörgårdens kassa. Finns det någon som på 

samma sätt regelbundet vill stödja den 

kristna Ashramrörelsen kommer det vara 
möjligt att vara med i "50 ger 100 " även 

till det ända-målet.  

Jan Andersson  

 

 

 

 
"Som Hjorten längtar till bäckens vatten, 
så längtar jag till Dig, o Gud. Jag törstar 
efter Gud, efter den levande Guden. När 
får jag komma, när får jag träda fram 
inför Gud? " Ps.42:2-3  

 

 

 

NÄSTA ÅR I ISRAEL  

28 maj - 6 juni 2011  

Vi kommer att bli guidade av Joen 
Lindqvist som är svensktalande. Ledare för 
resan är: Jan Andersson, Bengt Ohlsson 
och Stojan Gajicki  
Vi börjar med tre dagar i Galileen, tre 
dagar i Jerusalem (då firas både 
Jerusalemdagen och Kristihimmels-
färdsdag) och tre dagar i Netanya (lite 
drygt ett dygns Ashram).  
Det finns några platser kvar så Du är också 

välkommen med.  

 

 

 

KOSTNAD: Du betalar 14 400:- i dubbelrum 
eller 17900 i enkelrum, i priset ingår flygresa 
med måltider, bussresa i Israel, hotellrum med 
frukost och middag samt inträden.  

 

Du betalar 500:- i Ashramavgift, 

på PG 45 97 93-6 eller Bg. 479- 4376 

Kristna Ashramröre1sen  
Du betalar l 000:- i anmälningsavgift till 

Duveskogs Reseservice AB PG 492 82 

06-4 eller Bg. 5199-4119.  

ANMÄLAN: Om Du inte anmält Dig - 
Gör det till: Kristna Ashramrörelsens 

expedition 0554-15002/15399,  

Ashram@hem.utfors.se eller Jan 

Andersson  0910-16487/070-20062 78  

samt till Duveskogs Reseservice  

0278-16005 eller info@duvres.se  

 

 

 

 

 

 

Guld - Gula löv i en grå oktoberdag 
Det är en grå och regning oktober dag 
Med en ensam björk med guldgula löv 
lyser upp mitt i det gråa  
Den vackra vita stammen bär upp 
grenarna med de lysande löven  
I bakgrunden krusar sig vågorna på sjön 
Och längre bort syns en lövskog med guld 
gul bruna nyanser  
Det är en skönhet mitt i höstens 
gråa dagar  

Jag tänker:  
Kan jag vara som den ensamma björken 
Kan jag lysa upp i en grå vardag  
Har jag gåvor som blir som de guldgula 
löven  
Ibland hör jag att andra tycker jag ser glad 
ut, att jag sprider glädje  
Vet också att mina ord och tankar 
ibland ger glädje till andra  
Är det, det som är mina guldgula löv 
som lyser upp de gråa dagarna.  

Gunilla Einarsson  
 



Vi önskar Er en välsignad Advents- och Julhögtid 
 och ett Gott Nytt Ar 2011 i Jesu namn! 

Styrelserna samt Bengt och Gunbritt Ohlsson 
 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  
under årets tio första månader har det kommit in; 114 713:- (l 06 780:-) i 

löftes- och gåvor, samt 27946:- (37574:-) i kollekter for Ashrams räkning.  
Till Sörgården har det kommit in; 65 932:- ( 95 383:-) i gåvor,  

32.820:- (32225:-) i "50 ger 100" och 56 140:- (31 240:-) i kollekter samt 
100:- (700:-) till Sörgårdsfonden (Inom parentes 2009 års resultat) 

Han som välsignar gåvorna - Han välsignar också givarna  
Vi känner en oerhörd tacksamhet for alla gåvomedel som redan strömmat in 
och vi tror och ber om att strömmen av gåvor skall fortsätta under årets två 

sista månader 
 

 
Detta nummer av Ashram-Nytt har Bengt Ohlsson haft ansvar for, med 

hjälp av Jan Andersson, Gunilla Einarsson, Elisabeth Hedin, Ivar  
Lundgren, Kerstin Midnäs och Ulla Wallerström 

 

 
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på januari. 

 Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt  
Vi vill ha bidragen senast den 15 december 

Anmäl adressändringar  
Om Du inte vill missa Ashram-Nytt vid adressändring måste Du meddela 

oss Din nya adress. Posten har inte längre någon kostnadsfri eftersändning. 
 

 

 

 
Ashramledare Bengt 
Ohlsson Klaxås Solhaga 

66592 Kil  
Tel. 0554-153 99  

Kristna Ashramrörelsen  
Klaxås Sörgården 10 665 92 Kil Tel. 
0554 -15002   
e-post: Ashram@hem.utfors.se Hemsida: 
www.kristnaashram.se  
Kristna Ashramrörelsen:   
PlusGiro 45 97 93-6 Bankgiro 479-4376 
OBS Nytt Bg-nr 
Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens 
kursgård och vandrahem  
PlusGiro 86 2360-5 Bankgiro 977-7749  

 


