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Min livräddare 
 

Min livräddare Jesus 
Han har räddat mig med blodspriset 
På korset på Golgata 
Han har räddat mig utan förtjänst. 
 
      Vem är min livräddare ? 
      Han är Jesus som har dött 
      för mig  
     På korset på Golgata 
     Han har inte syndat. 
 
Min livräddare är din också  
Acceptera att Han kommer i dig 
Ge Honom hela ditt hjärta 
För att bo med dig för evigt. 
 
Han är Alfa och Omega 
Han är den förste och den siste 
Ingen kom före Honom och  
Ingen ska komma efter Honom 
Han är himmelsk stjärna. 
 

David, september 2011                                                                                                         
Ashramresa till Israel 

           28 maj – 6 juni 2011. 
Fortsättning på Gerds resedagbok 
Tisdag: 
Efter frukost var all vår packning i bussen. 
Vi for till floden Jordan. Där var vi med 
om en gripande dopförrättning. Vår pastor 
Bengt döpte sina tre barnbarn. Pastor 
Stojan döpte också tre personer. 
Vår färd gick vidare genom staden Kana, 
där Jesus gjorde sitt första under, när han 
förvandlade vatten till vin. Framför oss såg 
vi Nasaret uppe på ett högt berg. Vi for till 
Nasaret Village. Det är en by uppbyggd 
som på Jesu tid. Vi hade en ung och duktig 
guide, som talade engelska. Ansgar 
Holmbom, med på vår resa, tolkade henne 
på ett föredömligt sätt. 
Nästa stopp var Karmelberget. Där läste 
pastor Stojan om profeten Elias, som mötte 
Baalsprofeterna där uppe. 1 Kon 18 
Nu var det dags för vår resa till Prima 
Kings hotell i Jerusalem. När vi närmade 
oss staden spelades den vackra sången 
"Jerusalem, Jerusalem....."  
Kvällen var fri. Några promenerade till 
Gamla stan. 

 
Onsdag: 
Den här dagen firade judarna 
Jerusalemdagen med sång, dans och 
fyrverkerier. Det var mycket tät trafik och 
stora skaror med männi-skor på gatorna.  
Vårt program ändrades på grund  av detta. 
Vi ställde kosan mot Masada. Vi for i en 
stor kabinvagn  uppför Masadaklippan . 
Där uppe hade judarna hållit stånd mot 
romarna i tre år. Byggnaderna på Masada 
fanns även där på Jesu tid. Nu har de 
grävts fram. 
Efter det mycket spännande och intressanta 
besöket på Masada for vi ner till Döda 
havet och åt lunch. Därefter badade vi i det 
oerhört salta vattnet. Man rekommende- 
rades att endast flyta på rygg. Det var 36 
grader varmt i skuggan. 
På resan till Jerusalem såg vi beduinläger 
vid sidan av vägen. 
 
Torsdag: 
Efter frukosten for vi upp till ett berg, där 
Stojan ledde vår morgonbön. Vi fortsatte 
därefter till Olivberget. Därifrån såg vi ut 
över Jerusalem. Ett gruppfoto togs. 
Därefter fortsatte vi till fots vägen ner mot 
Getsemane örtagård. Vi stannade vid 
Tårarnas kyrka, där man tror, att Jesus 
begrät Jerusalem. Vi gick vidare till 
örtagården med alla mycket gamla olivträd, 
vackra blommor och en katolsk kyrka. 
Bussen hämtade upp oss för att köra till 
Betlehem. Vädret var vackert med en 
behaglig temperatur. Vi gick in i 
Födelsekyrkan. Där såg vi grottan med en 
stjärna på golvet. Där inne sägs det, att 
Jesus föddes. Därefter for vi till Herdarnas  
äng. Även där fanns det en kyrka. Nästa 
stopp blev en kristen souvenirbutik, där 
konst av olivträd dominerade. 
Vi kom så småningom åter till Jerusalem 
Där gick vi in genom Damaskusporten. Vi 
gick till den Västra muren, som också 
kallas Klagomuren. Många stoppar in små 
bönelappar i muren och står där och beder. 
Männen på en avskild plats åt vänster och 
kvinnorna åt höger. Vi såg många ortodoxa 
judiska män helt klädda i svart med sina 



långa hårlockar framför öronen och stora 
bredbrättade svarta hattar. 
Middag och samling på kvällen. Bengt 
talade över sitt ämne för veckan: " Helig 
mark." 
 
Fredag: 
Efter frukosten for vi och såg Knesset från 
utsidan. Vi fortsatte och såg Menoran, den 
sjuarmade ljusstaken. Joen berättade för 
oss om det vi såg. 
Vi fortsatte därefter till Yad Vashem, 
judarnas minnesbyggnad för de sex 
miljoner judar, som miste livet, de flesta i 
gaskamrar. 1 1/2 miljoner barn dog. Vi 
gick först in i   ett stort rum med en kupol. 
Rummet lystes upp av endast fem ljus, som 
var tända. Det finns speglar i taket och runt 
alla väggar. På det viset blir det tusentals 
ljuspunkter som små lysande stjärnor. 
Bilder på barn fanns också uppsatta. 
Barnens namn lästes upp. Det tar tre år 
innan alla namnen är upplästa under de 
dagar, som museet är öppet. Vi var alla 
djupt berörda. Vi gick vidare in i en 
minneshall med bilder, filmer och 
berättelser om judarnas tragiska historia. 
Gordons Golgata var nästa plats, som vi 
besökte. Vi såg den tomma graven. På 
dörren in till gravkammaren stod det: " He 
is not here He is risen." Han är inte här 
Han är uppstånden.  
Vi firade nattvard i trädgården. Därefter for 
vi upp till Sionberget och Kajafas palats.  
Vi gick ner i fängelsehålan, där Jesus med 
ganska stor säkerhet tillbringade en 
kvalfylld och ensam natt i mörker innan 
dagen för hans korsfästelse. Vår pastor, 
Bengt, läste psalm 88. vi såg en gammal 
trappa utanför, där Jesus också helt säkert 
gått. 
Det blev dags att sätta sig i bussen och fara 
ut ur Jerusalem mot Netanya. Vi lyssnade 
återigen på sången från CD-skivan :  
"Jerusalem, Jerusalem......" 
 
 
 
 
 

Lördag: 
En dag med sol och bad. Vi bodde på 
hotell Blue Bay alldeles vid Medelhavets 
strand. 
På kvällen lyssnade vi till Evan och Maala 
Thomas. Det är ett pastorspar, som bor i 
Netanja. Evan är pastor i den Messianska 
församlingen med 240 medlemmar. Ansgar 
Holmbom var tolk. Pastor Evan läste Jes 
42:1-7 om att vara väktare på muren. Bed 
med förväntan, att Gud skall upprätta 
nationen och bli en lovsång över hela 
jorden. Att resa upp en levande församling 
för de som tror på  Jesus som Messias. 
 
Söndag: 
Söndagen blev vår Ashramdag. Vi började 
dagen med en morgonmeditation över Matt 
17:1-21 Efter frukosten höll pastor Stojan 
en mycket innehållsrik bibelundervisning 
om Brudförsamlingen. 
Vi var indelade i bönegrupper. Det är alltid 
så välsignat att få dela varandras 
böneämnen och bedja för varandra.  Vi 
hade rekreation och vila på eftermiddagen. 
Senare fortsatte vår pastor Bengt att tala 
om "Helig mark". Han läste Jos 5:13-15 
Därefter hade vi vårt andra pass till-
sammans i bönegrupper. 
Efter middagen deltog vi i en för-
bönsgudstjänst. 
 
Måndag: 
Efter frukosten hade vi " Det överflödande 
Hjärtats gemenskap." Då uttryckte många 
sin tacksamhet över vad de fått vara med 
om i Israel. Bussen tog oss till Tel Avivs 
flygplats. Där tog det 3-4 timmar i väntan 
på incheckkontroll av vårt bagage. 
I Wien tog vi adjö av våra vänner, som 
skulle flyga till Arlanda. Vår resa till 
Landvetter gick bra. 
Vi tackar Herren och alla, som varit med, 
planerat och genomfört en oförglömlig resa 
för oss. 
Gerd Utbult 
 

 
 
 



Livets färd 
 

Det är spännande att leva. Ingen dag är den 
andre lik. 
Livets väg är inte rak och inte plan. Den 
slingrar sig fram, går ibland upp och ner. 
Ofta är den smal. Men så kommer det 
bredare sträckor och raksträckor. Ibland 
går livet sakta, kurvorna och backarna gör 
att man får ta det lugnt. 
Ibland kan det vara besvärligt, det kan 
finnas hinder på vägen. Man nästa ger upp, 
men så dyker en ny väg eller lösning upp. 
Det är inte alltid så tryggt, men det är 
spännande. 
När färden går sakta hinner man ofta 
upptäcka mycket vackert. Man hinner se 
det lilla i det stora. 
När man kämpat sig upp för en höjd får 
man uppleva en vacker utsikt. När man 
kommer ut på de raka, breda och snabba 
vägarna vill man framåt fort och missar 
ibland det fina som finns runt oss. 
Men vi behöver ibland de sträckor då det 
flyter på och vi behöver sträckorna då vi 
måste ta det lugnt. 
De besvärliga sträckorna hjälper oss att se i 
nya perspektiv och vi kanske gör nya 
upptäckter. Vi behöver också pauser på vår 
färd, kortare och längre. Pauser för vila och 
påfyllning. 
Livets färd är spännande så ge inte upp. På 
livets färd behöver vi också sällskap. Vi 
behöver en Hjälpare. Den hjälpen kan vara 
en medvandrare, en vän eller medmänniska. 
För mig är den hjälpen också Gud – Fader, 
Son och Helig Ande. 

Gunilla Helgesson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sörgårdens Kursgård och 
vandrarhem i Värmland 

Vi har vi fått en ny medarbetare på Sörgården 
genom att Staffan Olofson från Piteå som har 
flyttat ner och bosatt sig här. Staffan har ju 
varit på Sörgården vid flera tillfällen och Han 
har upplevt att Herren har lett honom till att ta 
detta steg. Vi vet att vi får en bra medarbetare i 
honom som har en blick för det som behövs 
göras på gården – Välkommen Staffan! 
Men det finns fortfarande behov av fler 
medarbetare både i hushållet och i skogen – Du 
som är intresserad hör av Dig 0554-150 02  
 
 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

tisdagar kl. 19.00 
den 6 december, 3 januari 

och 7 februari 
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! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ashramprogram 
Vintern  2011/-12 

 
Nyårsashram i Värmland 

Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid          29 dec. – 1 januari 
Ledare:   Bengt Ohlsson o Merion 
                Gustafsson 
Pris          Dubbelrum  1 440:- 
                Enkelrum     1 590:- 
 
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
 

Jul- och Nyårsfest 
på Sörgårdens kursgård 

Måndagen den 2 januari kl.17.00 
Alla är välkomna! Det finns möjlighet att 

övernatta både före och efter festen. Frivillig 
avgift. 

Anm. före den 26 dec.150 02, 153 99 
 

 
 

Bönedagar  i Värmland 
Plats:     Sörgårdens kursgård,  Kil 
Tid        20 - 21 - 22 januari    
   Du kan delta en dag 21 eller helgen    
Ledare:  Bengt Ohlsson 
Pris        Frivillig avgift 
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
 
 
 
 

VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:       Mullsjö Folkhögskola 
Tid:         17-19 februari  
Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  
                Källström 
Pris:         Dubbelrum  1 550:- 
                Enkelrum     1 920:- 
                Enbart lördag 400:- 
Anmälan: OBS före 31 januari  
                 0554-150 02 el. 153 99 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vinterashram Halland    
Plats:        Vallervik, Frillesås 
Tid:           2-4 mars 
Ledare:     Bengt Ohlsson, Arne  
             Westman o Lilian Gustafsson 
Pris:        Delt-avg.+  måltider  500:- 
Logi:        Dubbelrum                 550:- 
                Enkelrum                    700:- 
             
  Extrasäng i enkelrum 460:- 
                Anm: 031-96 70 37 Utbult  
                          eller 29 70 15 Prytz 
   
 
 
Endagsashram Norrbotten 
Plats:      Piteå Missionskyrka 
Tid:        17 mars 
Ledare:  Bengt Ohlsson 
Pris:       275:- 
Anm:     0911-163 11 Nyström 
 

 
 

VINTERASHRAM  
i Västerbotten 

Plats:      Stiftsgården i Skellefteå       
Tid:         23-25 mars 
Ledare:   Bengt Ohlsson m.fl. 
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 0910-164  87 Andersson   
              0910-120 96 Edvardsson 
 
 
 
 
 
 

 
 



ASHRAM på Västkusten 
Plats:    Sion på Rörö     
Tid:       20-22 april        
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl.  
Pris:       i nästa Ashram-Nytt 
Anm:     031-96 70 37 Utbult 

 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      30 april – 4 maj     
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl. 
Pris:      Frivillig gåva  
Anm:    0554-150 02, 153 99 

fortsatt VÅRASHRAM 
med Årsmöteshelg 

Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       4-6 maj    
Ledare:  Bengt Ohlsson, styrelserna 
Pris:       Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 

 

Försommarashram  

i Värmland 
Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        17-20 maj             
Ledare:    Bengt Ohlsson ev. m.fl.  
Pris: Dubbelrum  1 290:- 
 Enkelrum     1 440:- 
Anm:       0554-150 02, 153 99 
 

ENDAGSASHRAM  
i Gästrikland              

Plats:     Missionskyrkan Torsåker    
Tid:        2 juni 
Ledare:  Bengt Ohlsson 
Pris:       275:-       
Anm. Stendahl  0290-400 20  
 
 
 
 

 
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. 
 

 
INTRESSEANMÄLAN för 

SOMMARASHRAM och RESA till 
Rörvik i Norge 

Plats:     Vikna Baptistkyrka 
Tid:       25-30 juni 
Ledare: Bengt Ohlsson och Anne- 
              Marie Söderqvist 
Reseledare: Peter Söderqvist 
Bussen utgår från Wasa i Finland, via E4 
till Umeå, i Vännäs blir den första 
övernattningen och sedan vidare till Norge 
via Gäddede – det går att stiga på bussen 
enligt överenskommelse utmed resvägen 
På hemvägen kommer vi också att 
övernatta i Vännäs.  
Pris: i nästa Ashram-Nytt 
Intresseanmälan snarast, senast den 15 
december 
Info/Anm: Nyström 0911-163 11 

     eller Ashram exp. 0554-150 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vi önskar Er en välsignad Advents- och Julhögtid 
och ett Gott Nytt År 2012 i Jesu namn! 

Styrelserna samt Bengt och Gunbritt Ohlsson 
Till den 25 oktober har det kommit in; 123 475:- (114 713:-) i löftes- och gåvor, samt 
29 912:-  (27 946:-) i kollekter för Ashrams räkning.  
Till Sörgården har  det  kommit  in;   74 459:- (65 932:-) i gåvor, 38.600:-  (32 820:-) i "50 
ger 100" och 41 564:- (56 140:-) i kollekter samt 5 400:- (100:-) till Sörgårdsfonden  (Inom  
parentes 2010 års resultat till den 31/10)  
 

Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också givarna 
Vi känner en oerhörd tacksamhet för 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 för, med hjälp av David, 
Gunilla Helgesson, Reidar Lindberg och Gerd Utbult 

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på november 
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 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   
Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård och vandrahem   
PlusGiro 86 23 60-5 Bankgiro 977-7749 
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