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Bilden tagen av Anders Gustafsson i Nasaret Village,  

en identisk miljö från Jesu och Marias tid.  
Ett utflyktsmål på en Israelresan Ni inte bör missa.  

 
 
 
 



Ni är jordens salt 
”Ni är jordens salt. Men om saltet 
mister sin kraft, hur skall man få det 
salt igen? Det duger till annat än att 
kastas bort och trampas av 
människorna.”  
Matt.5:13 
Vilken utmaning Jesus ger sina 
lärjungar då och nu, rakt in i det 
samhälle vi lever i – Salt = en 
krydda som smaksätter – ett skydd 
mot nerbrytande bakterier – ett 
medel som tinar upp is – är några 
egenskaper. Ni är jorden salt, säjer 
Jesus lärjungar i alla tider; en krydda 
som smaksätter. Jorden skulle bli 
smaklös om inte det fanns en kristen 
församling på jorden. Paulus skriver 
i 2 Kor. 2:15 ”Ty till Guds ära är 
jag en Kristus doft…” En levande 
kristen och en levande församling 
ger en väldoft till sin bygd och 
kommun – Detta är många gånger 
bygdens människor mer medvetna 
om än vi kristna – Du och jag som 
bekänner Jesus Kristus som Herre 
smaksätter den plats där vi bor och 
de sammanhang där vi finns – vi 
hindrar också den förruttnelsen som 
pågår i vår värld – Världen har ju 
stött bort Jesus och därför pågår ett 
förfall i världen som slutligen 
kommer att leda till dess undergång. 
Förruttnelsen pågår där Jesus inte är 
Herre. – Här och nu är församlingen 
och vi som enskilda kristna ett salt 
som kan hindra förruttnelsen genom 
vår bönetjänst skapar vi befriade 
områden som gör att Guds helige 
Ande kan verka för att Guds Rike 
skall få tillkomma och öppna vägar 
för det Herren vill göra i vår bygd – 
Jag tänker på alla bönebarnen som 
Herren vill frälsa, för att detta skall 
ske behövs en trogen bönetjänst – 
Bön hindrar förruttnelsen och ger liv 
och liv i överflöd – Saltet har också 
en förmåga att tina bort is – Det 
frusna måste tinas upp och denna 
möjlighet har vi genom försoningen 

– Jesus tinade upp mitt liv när jag 
var 17 år, mitt liv var fyllt av hat och 
hämnd mot de skolkamrater som 
mobbat mig under hela min skoltid – 
När jag tog emot Jesus försoning för 
min skuld, tinades jag upp och 
vreden i mitt inre upphörde och jag 
fick uppleva en frid och en trygghet 
– ”…Han som är i Er är större än 
han som är i världen.” – Vi behöver 
inte frukta, Han har ju all makt och 
Han gett oss uppdraget –”Kr. har 
ställt mig i försoningens tjänst.” 
skriver Paulus 2 Kor. 4:18 b – Vi är 
förvaltare av Guds nåd och kärlek 
som skall tina upp frusna relationer 
och sätta 
msk. fria. Ett salt som inte används, 
som sätts undan ger ingen sälta, det 
förhindra inte förruttnelse och tinar 
inte upp det frusna – den mister sin 
kraft. Om vi som församling och 
Guds barn inte låter Guds Ande 
förnya vårt liv dag efter – kan vi inte 
smaksätta vår omgivning, bli en 
Kristusdoft – om vi inte lever vårt 
liv i bön kan vi inte hindra de 
nerbrytande krafterna i vår 
omgivning – vi har blivit förson-
ande för tina upp det frusna – om vi 
inte lever i förnyelse, bön och 
försoning – mister vi Guds kraft i 
våra liv och i vår tjänst – det blir 
bara ett skrammel alltihop – ”Det 
duger inte till annat än att kastas 
bort och trampas av msk.” – Guds 
dom är hård men rättvis, det finns 
inga genvägar till Guds Rike – 
Människor kan vi bedra men Herren 
känner allt och alla –  Gud vill i 
dessa dagar förvandla oss genom 
förnyelse så att vi kan avgöra vad 
som är Guds vilja. – Ni är världens 
salt, på den plats där Du bor och i de 
sammanhang där Herren vill an-
vända oss. Det är inget vi skall bli – 
vi är salt här och nu säjer Jesus klart 
och tydligt.”Världen behöver Din 
(Guds) kärlek strömmande genom 
mig.”   



Kära vänner i Ashram! 
Vill börja med att tacka för alla förböner 
och tjänster jag fått under min sjukdomstid!  
Det har varit en tuff tid, först ryggskottet 
jag fick strax före Påsk, likaså besvär i 
höger höft, som gjorde att Israelresan blev 
inställd för min del.  
Men nu är operationen av höften gjord. 
Den 20 september blev jag eskorterad av 
två vänner till Lycksele lasarett, sedan efter 
operationen tog två vänner emot mig vid 
hemkomsten till Umeå. Rehabiliteringen 
har gått över förväntan, tack vare alla 
förböner och vänners hjälp. Men allra 
störst är min glädje att min käre Jesus hela  
tiden vakat över mig! Ett bibelord som jag 
levt i är från Hebr.12:1-13 ”Maning till 
uthållighet…” är inte alltid så lätt, när man 
oftast ser på yttre omständigheter och 
fruktan får ta över. Vill än en gång tacka 
Er alla som hjälpt mig på oliks sätt under 
den här tiden. Ett välsignat Gott Nytt År, 
önskar Sigrid Karlberg 
 
Bibelord 
”Och de deltog troget i apostlarnas 
undervisning och i den inbördes hjälpen, i 
brödbrytandet och bönerna” Apg.2:41 
 

                                                                                                                                           

 
 
 

Sörgårdens Kursgård och 
vandrarhem i Värmland 

Vi hoppas och ber om att 2012 skall bli ett 
Gott Nytt År – för Sörgården och den Kristna 
Ashramrörelsen. År 2011 var ett jobbigt år på 
många sätt. Det var dåligt med uthyrningar och 
Ashramdeltagare på Sörgården. Det gav oss en 
besvärlig ekonomisk situation. Detta 
tillsammans med mycket annat strul som t.ex. 

fliseldningen och maskiner. Vi lägger nu detta 
bakom oss och ser framåt i förväntan på vad 
Herren skall göra med det här nya året.  
Vi börjar året med att hälsa en ny kassör 
välkommen, Lasse Jonsson från Rankvilla i 
Småland. Han har lovat att ta hand om  
 
bokföringen både åt Sörgårdsstiftelsen och 
Kristna Ashramrörelsen från årsskiftet, då 
Ingvar Lund från Hägersten slutar. Vi tack 
Ingvar Lund för de två år han varit vår kassör.    
För min del har jag från och med den förste 
oktober lånats ut till en pastorstjänst i Fagerås 
Baptistförsamling på ca. 15%. Vilket kommer 
att innebär att mitt arbete dras ner med 
motsvarande procent på Sörgården. Detta ger 
oss möjlighet att köpa in arbetskraft för 
skogsarbete och flishantering. För min del får 
jag ägna mer tid till ordet och bönens tjänst. En 
vision som jag har burit på sen början på 2000-
talet och som nu blivit verklighet. 
En fråga som styrelserna har arbetat och bett 
för en längre tid, är hur vi skall lösa 
husmorstjänsten på Sörgården. Verksamheten 
är idag för liten för att anställa någon och för-
söken att få en lösning med frivilligarbetare 
har inte lyckats.  
Om tre månader har vi inte längre förmånen att 
få ha Maria Kallin på fas 3-bidrag. 
Arbetsförmedlingen har erbjudit oss ett bidrag 
om vi anställer Maria. Hur stort bidraget blir 
vet vi inte förrän i mitten på januari. Ska detta 
fungera måste vi hitta någon form av 
verksamhet utöver loppis för att få en ekonomi 
till en sådan anställning. 
Du är välkommen i bön om vägledning för 
Sörgården framtida verksamhet. Har Du eller 
får Du några tankar, hör av Dig till vår 
expedition, se baksidan.    
 

 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
tisdagar kl. 19.00 

den 7 februari, 6 mars 
 3 april och 1 maj 

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! 
 



 
 
 
 
 
Ashrams betydelse. 
De flesta Ashram jag deltagit i har haft stor 
betydelse för mig. Många gånger har det dock 
varit en inre strid och motstånd inför resan. 
Men väl där så har allting lossnat. Detta med 
bibelundervisning, lovsång och 
bönegemenskap har stärkt mig genom åren. 
Första gången i Hemavan så var jag väldigt 
tveksam men väl hemma så blev det en slags 
mognad och allt eftersom jag deltog på olika 
Ashram så har mitt självförtroende vuxit. 
Speciellt frimodigheten att be öppet. 
 
Det jag nu vill vittna om är det Ashram som 
jag deltog i på Hedlundakyrkan i Umeå. Flera 
veckor innan så hade jag varit rejält sjuk med 
hosta i nästan tre veckor. Dessutom var jag rätt 
nergången psykiskt också, för att inte tala om 
den inre strid som ville hindra mig att åka dit. 
Men väl där så började jag må bättre. 
Lovsångerna och första undervisningen 
började värma mig invärtes liksom att få träffa 
alla bekanta som man lärt känna genom åren. 
När sen Stojan höll sin predikan om missmodet 
och vad det kan bero på och hur man löser och 
motarbetar det så började jag få upp ögonen. 
En stor klump lossnade i mitt bröst och allt 
kändes ljust igen. När jag sen fick ett 
personligt samtal med Stojan så var lyckan 
fullständig. 
Jag åkte hem upprymd och har så varit sen 
dess. Faran är ju att den grå vardagen kan ge 
smolk i bägaren men det har inte hänt denna 
gång 
Jag ser nu fram emot nästa Ashram även om 
det känns långt borta. Guds frid vilar nu över 
mitt liv. Jag tackar Herren. 

Reidar Lindberg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sanden och Stenen 
Detta är en historia om två vänner som vandrar 
i öknen. Vid ett tillfälle börjar de gräla och den 
ena ger den andra en örfil. Den senare, som får 
ont, men inget säger, skriver i san-den: ”Idag 
fick jag en örfil av min bäste vän”. 
De fortsätter att promenera och kommer till en 
oas, där de bestäm-mer sig för att bada. Den 
som fått en örfil tidigare, håller på att drunkna 
men hans vän räddar honom. 
När han kommit till sans igen, skriver han på 
en sten ”Idag räddade min bästa vän mitt liv”. 
Den som givit örfilen och sedan räd-dat sin vän 
frågar: ”När jag skadade Dig skrev Du i sanden 
och nu när jag räddat Dig skriver Du på en sten, 
varför?” 
Den andra svarar: ”När någon skadar oss skall 
vi skriva i sanden där för-låtelsens vindar lätt 
kan sudda ut det. 
När någon gör något bra, bör vi gravera in det 
på en sten där ingen vind någonsin kan sudda 
ut det. 
Lär Dig att skriva Dina skador i sand och Dina 
glädjeämnen på sten.” 
 

Insänt av Gunilla Helgesson 
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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, Anders  
             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, Eva-Lena 
                Appelgren o 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. 
Anm.      0910-164  87 Andersson   
               0910-120 96 Edvardsson 
 
 
 

ASHRAM på Västkusten 
Plats:    Sion på Rörö     
Tid:       20-22 april        
Ledare:  Bengt Ohlsson,  Stefan   
               Larsson Lovsång Jan Utbult  
Pris:       Hela helgen 440:- eller lör- 
               dagen 250:- för mat (utom 
               frukost) och kursavgift. 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASHRAM och RESA  
till Rörvik i Norge 

Plats:     Vikna Baptistkyrka 
Tid:       25-30 juni 
Ledare: Bengt Ohlsson och Anne- 
              Marie Söderqvist 
Reseledare: Peter Söderqvist 
25 och 29 juni. Det går att stiga på bussen 
enligt överenskommelse utmed resvägen 
 
Bussen utgår från Wasa i Finland, via E4 till 
Umeå, väg 92 och 342 mot Gäddede och 
Norge. Det blir över-nattning i Skellefteå den  

Pris: Dubbelrum ca. 4 600:- och enkelrum 
ca. 5 600:- inklusive resa, måltider i Norge 
och Ashramavgift.  Tillkommer mat på 
resdagarna och övernattning i trakten kring 
Skel-lefteå för de som behöver det.  
Idag har vi 23 svenskar och 7 från Finland 
som är intresseanmälda. 
Anmälan snarast, senast den 1 april: 
Nyström 0911-163 11 

     eller Ashram exp. 0554-150 02 
 

 
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. 
 
 

Ring och beställ Foldrar 
 
Det finns foldrar för samtliga Ashram där 
Du kan se program-met och få 
vägbeskrivning – Ring de som tar emot 
anmälningar eller till Kristna 
Ashramrörelsen ex-pedition 0554-150 02 
el. 153 99 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 
 
Till den 20 december har det kommit in; 136 624:- (139 473:-) i löftes- och gåvor och 17 650:- 
(14 750:-) i Julgåvor samt 39 196:-  (27 946:-) i kollekter för Ashrams räkning.  
Till Sörgården har  det  kommit  in;   83 692:- (81 682:-) i gåvor, 45.300:-  (44 470:-) i "50 ger 100" 
och 49 904:- (64 420:-) i kollekter samt 5 600:- (100:-) till Sörgårdsfonden  (Inom  parentes 2010 års 
resultat)  
 

Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också givarna 
Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvor som redan 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 annan tid så hör av Dig så skickar vi 
inbetalningskort för – Löftesgåvan till Ashram och 50 ger 100 till Sörgården. 
Vi har gåvogram att använda vid; dödsfall, födelsedagsgåvor och julgåvor. Vi tar också emot 
testamenten – kontakta vår expedition. 
 
 

Detta nummer av Ashram-Nytt har Bengt Ohlsson haft ansvar för, med hjälp av Anders Gustafsson, 
Gunilla Helgesson, Sigrid Karlberg 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 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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