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Därför säger jag er: bekymra er inte  

för mat och dryck att leva av eller för  

kläder att sätta på kroppen.  

Är inte livet mer än födan och  

kroppen mer än kläderna?  

Se himlens fåglar, de sår inte, skördar inte i lador,  

men er himmelske fader föder dem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Nytt år - nytt liv.  

 
När kommer det nya livet? Så frågade 
barnen i den klass där jag arbetar. De hade 
fatt veta att vi skulle få något nytt, något 
som vi skulle se och följa under några 
veckor. Så kom de, fjärilslarverna som 
barnen fick sköta om. De fick följa 
utvecklingen från larv till puppa.  

Så en dag började pupporna spricka och ut 

kom färdiga fjärilar. Det var verkligen 

något helt nytt som kom fram, nämligen 
färdiga tistelfjärilar. Ingen hade med hjälp 

av larvens eller puppans utseende kunnat 

ana hur den färdiga fjärilen skulle komma 

att se ut. När vi gick ut med fjärilarna och 
släppte dem fria så var det nästan med sorg 

och saknad vi såg dem flyga iväg. Kan 

något nytt födas fram i våra liv? Om vi 

inte ser något tecken på det nya livet. , kan 
vi ändå tro att något nytt är på väg?  
Jag tror att Jesus redan här och nu vill ge 
oss nytt liv - igen och igen. Men vågar vi 
spricka? Det var en tid då jag tyckte mitt 
liv var som en vas som sprack i tusen bitar. 
Jag kunde inte plocka upp dem och sätta 
dem på rätt plats, men Jesus kunde. När 
sorgen slet och tärde, visste han precis vad 
som skulle komma ur den. Vi kan 
överlämna våra liv, trasiga och slitna och 
han kan göra något nytt.  
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Jag tänker på fjärilarna igen. När puppan 
sprack så visste vi inte vad som skulle 
komma ut. Vi anade att det var något 
bättre än den grå puppan, men det var ju 
något helt nytt.  
När det spricker i våra liv, kan ur 
spillrorna resa sig något vackrare, med 
fler färger och med en ny uppgift.  
Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. 

Märker ni det inte? (Jes.43:19)  

Kan det ur det som ser grått och svagt ut 
växa fram något nytt? Jag citerar Ylva 

Eggehorn:" Jesus älskar dig när ditt 

sista hopp fimpades i dina ögon. Jesus 

älskar dig, det är nog, det är allt. "  
På ett Ashram berättade jag om 
fjärilarna. Efteråt kom en av deltagarna 
till mig och berättade:  
"Jag har hört att om man öppnar puppan 

i förtid och låter fjärilen krypa ut, så 

kommer den aldrig att kunna flyga." 

Hon fortsatte: " Det är viktigt att låta 
processen ha sin gång i våra Iiv. Det 

måste ta mogna fram för att det som Gud 

har tänkt ska bli färdigt."  
Så här i början av ett nytt år ta till oss att 

Herren vill göra något nytt. Oftast märker 

vi det inte. Låt Herrens kärlek skölja över 

dig som en flod. Tänk inte på det som 

varit. Våga tro att något nytt växer fram i 

ditt liv.  

Lilian Gustafsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Att förbli kristen.  
 

Jag är uppvuxen i ett kristet hem i en bygd 
där nästan alla mina släktingar är kristna. 
Men några händelser och en tidigt flytt 
från byn gjorde att jag tog avstånd från de 
kristna. Hamnade i ett bostadsområde med 
många unga familjer och mycket festande. 
Detta var en stor sorg för mina föräldrar, 
speciellt min far. Efter en livskris, bland 
annat en skilsmässa så fick jag kontakt 
med en kvinna i Bjurholm som fick mig att 
besöka Pingstkyrkan där. Redan i foajen så 
strömmade lovsångerna ut och något 
började hända. Jag minns inte mycket av 
det som sas men på hemvägen, i tio mil, så 
sjöng det inom mig. Det blev så att jag 
längtade till söndagarna då jag fick gå på 
mötena. Hösten 1995 så döpte jag mig till 
min mors stora glädje. Pappa fick tyvärr 
inte uppleva det.  
Sen har det varit upp och ner med 
livsöden, men tack vare, eller på grund av, 
allt som hänt så träffade jag Margareta som 
jag nu varit gift med i 11 år. Svårigheter 
har varit att försöka förlåta sig själv och 
andra för det som varit. Men det har hänt 
många gånger att jag grävt i ryggsäcken 
som jag fick slänga vid dopet.  

Jag har inte förstått att det är Herren man 

ska gå till när det känts tungt. Ashram har 

under åren varit ett stort stöd som många 
gånger hållit mig upprätt. Mycket tack 

vare personer vid ashramträffama som har 

varit ett stöd och alla bönegrupper jag 

deltagit i.  
Reidar Lindberg 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Helandet.  

 

Jag fick en konstig huvudvärk på vänster 

sida som strålade mot halsen. Detta var i 

februari. Efter många undersökningar på 

ögon, med skiktröntgen och besök på 

öron-näsa-hals i Umeå så konstaterades 

det att jag hade en cysta uppe i svalget 

som tryckte på nerver upp i huvudet. 

Man tog prover och jag fick då en in-

fektion i de sår som då uppstod. Efter en 

penicillinkur så gick jag ett par månader 

med fortsatt huvudvärk som dock avtog.  

Till saken hör att det har betts för 
mig på ashramträffar, i pingstkyrkan 
och i den bönegrupp som vi bildat 
otaliga gånger.  

Jag blev så kallad till ett återbesök 
för att ta reda på vilka åtgärder som 

skulle vidtas. Där gick de ner och 

tittade och läkaren tog ut 

instrumentet och tittade på mig och 
sa: Vad har du gjort? Vi har inte 

gjort något men cystan är borta! Ja sa 

jag. Det har betts många gånger för 

att den skulle försvinna, så tydligen 
har det hjälpt.  

Han sa då bara att det händer 

konstiga saker ibland. Mer blev  

inte sagt.    
Det är bara att hålla med! Det gäller 
alltså att vara ståndaktig i tron och 
förlita sig 
på den store Läkaren. Tack Gode Gud!  

Reidar Lindberg  
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ASHRAMPROGRAM 
  Vintern och Våren 2011 
  

"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: OBS före 30 

januari  0554-15002 el. 153 99  

 

Bönedagar och väckelsemöte 

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.)  

 
ENDAGSASHRAM  

i Norrbotten  
Piteå Missionskyrka 

12 mars  

Bengt Ohlsson o Kjell-

Göran Westerberg  

Pris:  250:-  

Anmälan. Nyström 0911-16311 

eller Långs 0911-186 67  

Plats:  
Tid:  
Ledare:  

 
VINTERASHRAM  

i Västerbotten  
Plats:  Stiftsgården i Skellefteå  

Tid:  18-20 mars  

Ledare: Bengt Ohlsson, Stoj an 

Gajicki och Jan Andersson  

Pris:  Enkelrum 1 750:-

Dubbelrum 1 600:-

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 Rörö  

Tid   8-10 april  

Ledare:  Bengt Ohlsson och Lasse 

Svensson  

Pris:       Hela helgen 440:- eller 

lördagen 250:- för mat (utom 

frukost) och kursavgift. 
Om Du behöver logi kan det ordnas 

både på Nimbus och i hemmen. 

(Du betalar logi och frukost själv).  
Mer information finns i den folder 
som vi skickar om Du hör av Dig. 
Anmälan: Utbult 031-96 70 37 el.  

Johansson 031-9625 55  

 



 
PÅSKASHRAM i Värmland 

 
Plats: Sörgårdens kursgård, Kil  
Tid     21-24 april  

Ledare: Bengt Ohlsson m.fl. 

Pris           Dubbelrum 1 440:-  

 Enkelrum 1 590:- 

Anmälan: 0554-15002,15399  

VÅRASHRAM i Värmland  

med arbetsgemenskap  
Plats:  Sörgården, Kil  

Tid:  29/4-6 maj  
Ledare:  Bengt Ohlsson  
Pris:  Frivillig gåva  

 

ENDAGSASHRAM  

i Gästrikland  
Plats:  Missionskyrkan Torsåker  
Tid:   18 juni  
Ledare:  Bengt Ohlsson  
Pris:   250:-  
Anm. Stendahl 0290-400 20  
 

 
Sommarashram i Norrbotten  

Plats:  Arnemarksgården,  

Tid:   28-31 juli  
Mer information i nästa Ashram-Nytt 
Anmälan: Nyström 0911-163 11  
 

 

 

 Livets skönhet  
Tycker att även om livet kan vara besvärligt, 

så finns det också så mycket härligt.  

Skönheten smyckar livet.  

Jag är glad för skönheten i människor, musik 

och i naturen.  

Det finns en skönhet i konst och kultur.  

Upptäck livet och Tacka för det som blivit 

dig givet.  

 
Gunilla Einarsson  

 

    

 

 

 

 
 
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,  
 
 
 

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 Kristi 
himmelsfärds dag) och tre dagar i 
Netanya (lite drygt ett dygns 
Ashram).  

Det finns några platser kvar så Du är 

också välkommen med. KOSTNAD:  

Du betalar 14400: i dubbelrum 

eller17900 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 Ashramrörelsen och Du 

betalar 1 000:- i anmälnings-avgift till 

Duveskogs Reseservice AB PG 492 82 

06-4 eller Bg. 5199-4119. ANMÄLAN: 

Om Du inte anmält Dig Göt det till 

Kristna Ashramrörelsen expedition 

0554- 150 02 / 153 99 Ashram@hem. 

utfors.se eller Jan Andersson 0910- 164 

87 I 070-200 62 78 samt till Duveskogs 

Reseservice 0278-160 
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Sörgårdens Kursgård och 

vandrarhem i Värmland  
 

 
När du läser dessa rader har vi redan börjat 

ett Nytt Nådens År - 2011 i Jesu Namn.  

Vi känner en stor TACKSAMHET först 

och främst till Herren som gett oss Nåd 
och Kraft, men även till människor som i 

stor kärlek och omtanke deltagit i böne-, 

offer- och frivillig tjänsten under 2010.  

Detta nya år inbjuder till nya utmaningar 
och uppgifter i det uppdrag som Herren 

gett oss, att förvalta och underhålla 

Sörgården så att Guds vilja kan ske och 

Guds rike får tillkomma såsom Herren har 
tänkt när Han för snart 100 år sedan 

utvalde denna plats; nu är det röjnings-

arbete i skogen och flishuggning som 

pågår för fullt samt underhållsarbete. När 
våren och sommaren kommer skall vi 

fortsätta att måla huvudbyggnaden men 

även andra underhåll av byggnader. Har 

Du tid och ork att vara med, hör av Dig till 
vår expedition.  

Ekonomiskt är det svårt att få inkomsterna 

att öka och utgifterna att minska så att det 

blir jämn balans. 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst i 

Sörgårdens kapell tisdagar 
kl. 19.00  

den l februari, 1 mars, 5 april och 
3 maj  

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!  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vi skulle behöva både mer egen 
verksamhet och mer uthyrningar - Ett 
böneämne! För att klara denna 
utökning skulle vi behöva fler 
frivilligarbetare som vill ställa upp en 
helg eller en längre tid i 
hushållsarbetet. När vi övertog 
Sörgården 1984 var det så många 
frivilligarbetare så vi delade upp dem i 
grupper som hade ansvar för olika 
helger. Detta fungerade på ett bra sätt 
och gav en bra ekonomi. Om Du är 
intresserad att pröva, hör av Dig.  
Under de sista åren har det varit 
kämpigt att få folk till de få Ashram vi 
har på Sörgården och detta tillsammans 
med att uthyrningar minskar har gett 
oss en väldigt svår ekonomisk situation. 
För en tid sedan läste jag i en 
andaktsbok i ett hem där jag gästade; - 
"När Gud vill göra något underbart 
börjar Han med en svårighet. Men när 
Han vill göra något helt fantastiskt 
underbart börjar Han med en 
omöjlighet och förvandlar den till en 
möjlighet." - Orden tog tag i mig och en 
fråga dök upp - är det därför vi möter 
svårigheter, för att Gud håller på att 
förbereda oss för något fantastiskt 
underbart? Vi har ju redan sett det om 
vi tänker efter - det är ju fantastiska  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor under 2010 till den 20112 har det kommit 

in; 139 473:- (233 070:-) i löftes- och gåvor,julgåva 14750:- (16300:-) samt 27946:- 

(40644:-) i kollekter för Ashrams räkning.  
Till Sörgården har det kommit in; 81 682:- ( 161 608:-) i gåvor, 44.470:- (40 425:-) i "50 ger 
100" och 64 420:- (49 390:-) 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 för alla gåvor som strömmat in och vi tror och ber om att 
strömmen av gåvor skall fortsätta under detta nya år. Vill Du ge en regelbunden gåva varje 
månad, kvartal eller halvår (löftesgåva 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 Lilian 

Gustafsson, Gunilla Einarsson och Reidar Lindberg  

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på april  

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

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 -150 02 

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  

 

mailto:Ashram@hem.utfors.se
http://www.kristnaashram.se/

