
 
 

Vänbrev 2 2012 
 
 

VITSIPPAN 
 

Lilla vitsippa. 
Skogens stjärna om våren.  
När solen lyser på dig,  
breder du ut 
dina vita strålar 
och lyser upp 
den vårgröna himlajorden.  
Visst är vitsippsbacken  
som en stjärnevärld, 
med billioner små vita stjärnor.  
Kanske tänkte Gud, 
när Han skapade dig: 

  Nu skall jag göra 
en stjärnevärld på jorden,  
så att de som har svårt  
att se uppåt, 
ändå kan se mina stjärnor.  
Särskilt om våren, 
då många har det svårt.  
Våren är inte bara skön.  
Nytt liv gör ont. 
Födelse och förnyelse smärta. 
Då behöver vi Guds löftesstjärnor  
att se på. 
De säger att Gud finns  
att sommaren kommer 

 
Kerstin Midnäs 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGAPE 
 

Du tog mig upp i Din famn 
och Du vaggade mig. 
Du viskade mitt namn 
och Du förlät mig. 
 
Du visade mig Din stora kärlek fastän 
jag ofta varit svag. 
Du ledde mig ut från dunkla djup och 
ställde inga krav. 
 
Du gav mig Din hand och reste mig upp 
ur den leriga grop där jag var.  
Du ställde mig in bland Din kämpande 
grupp fast Du såg jag var svag. 
 
O, Herre, jag älskar Dig så,  
Du som givit Ditt liv för mig. Det eviga 
liv ville Du jag skulle få och för alltid 
leva med Dig. 
 
O Herre, hur kan jag tacka Dig nog, att 
Du döden och djävulen slog?  
Din seger är stor och den är evig. 
 
Ja, halleluja! AMEN. 
 
Det är när man förstår att man ingenting 
är som man får. 
 

Greta Jörgensson 
 

Längtar vi efter Väckelse? 
Jag fick ett brev från en missions-
organisation i vårt västra grannland 
Norge. Brevet inleddes med en rad 
frågor. Jag citerar:  ”Hur många av oss 
50-åringar har varit med om en 
väckelse? Är evangeliet mindre aktuellt 
i dag? Är behovet att bli med till himlen 
mindre idag? Är konsekvenserna för ett 
liv utan Kristus mindre i dag än förr? 
Har det kommit nya order från himlen 
om mindre insats för att frälsa världen? 

Har Gud ändrat på kriterierna för 
evighetens lön? 
 
Frågorna tog tag i mig. Väckelse? Jag 
är glad att kunna säga att jag har varit 
med om en väckelse. Än i dag kan jag 
minnas den förtätade atmosfären i 
mötena när väckelsens eld brann. Jag 
minns hur människor sökta av Gud inte 
vågade stanna kvar på mötena men de 
vågade inte heller gå hem! Ca 25 
personer, mest ungdomar, kom till tro 
och jag var en av dem. I dag är jag över 
60 år gammal och min längtan efter att 
få uppleva något liknande igen växer 
sig bara starkare. Ibland hör vi om 
väckelse på olika platser i vårt land och 
jag vill inte ringakta det som sker i vårt 
land, men ibland tycker jag mig sakna 
de grundläggande kännetecknen på en 
väckelse:  Medvetenhet om min synd 
och min bortvändhet från Gud, 
nödvändigheten av syndabekännelse 
och omvändelse, och sedan jublet inför 
det som Jesus har gjort på Golgata! Det 
finns en tendens i dag att vi gärna vill 
förändra en gammal sång och 
sjunga ”Kom som du är nu till Jesus 
och förbli som du är…” Men det håller 
inte! Vi får komma som vi är, det är 
sant, men i mötet med Jesus sker en 
förvandling, en omvändelse, och jag är 
inte längre den samme. Förr talade vi 
om sinnesändring. Det var ett bra ord. I 
mötet med Jesus sker en förändring i 
mitt sinne.  
 
Kan vi förvänta oss väckelse igen? När 
jag säger väckelse, så avser jag en 
besökelsetid från Gud, som får sådana 
konsekvenser att en hel bygd påverkas. 
Jag vill mena att det var detta som 
hände i min ungdom. Nästa steg är ju 
att en hel region, ja t.o.m. att ett helt 
land påverkas. 



Vårt stora problem i dag är inte 
samhällets sekularisering utan  
Församlingens  sekularisering.   
Samhället överöser oss med en ideologi 
som går ut på att vi skall tänka på oss 
själva. Här gäller det att förverkliga sig 
själv. Vi kan tänka oss att vara med-
lemmar i en församling men vill vi vara 
lärjungar? Vi vill gärna ha Jesus som 
frälsare, men vill vi ha honom som 
Herre och Konung just nu i vårt liv? Vi 
anpassar oss snällt till tidens krav. 
Troheten mot bibelordet blir inte längre 
så viktig. ”Skulle Gud ha sagt….?”  Jag 
kommer nog aldrig att glömma när en 
vän till mig berättade att ”när 
Bingolotto var som mest på modet i TV, 
då kunde vi inte ha möte i missions-
huset. Både de troende och de icke 
troende stannade hemma.” Just nu, i 
dessa dagar, tycks det vara viktigare för 
oss kristna att veta vem som vinner i 
Melodifestivalen än att delta i 
församlingens bönemöte. Om nu 
församlingen fortfarande har några 
bönemöten. Var har jag mitt hjärta? 
Som världstillvänd kristen tappar jag 
glöden och kärleken. Det är i detta 
sammanhang som bibelorden ringer i 
öronen: ”Vad hjärtat är fullt av, det 
talar munnen” (Matt. 12:34), ”Skall väl 
Människosonen, när han kommer, finna 
tro här på jorden?” (Luk. 18:8), ”Och 
eftersom laglösheten tilltar, kommer 
kärleken att svalna hos de flesta” (Matt. 
24:12), ”Men det har jag emot dig, att 
du har övergett din första kärlek” (Upp. 
2:4).  
 
Överlag är vi kristna ganska accep-
terade i samhället. Och det är väl inte så 
konstigt, vi gör ju inte ”någon fluga 
något förnär (tyvärr).” Undantaget kan 
nog vara våra kristna skolungdomar  
som kan ha det ganska tufft i skolan. 
Men kanske det är just därför som det  

ganska ofta händer att skolungdomar tar 
emot Jesus som sin Frälsare. Jes 
 målar en tuff situation för sina 
efterföljare: ”Ni skall bli hatade av alla 
för mitt namns skull” (Matt 
10:22), ”Den tid kommer då var och en 
som dödar er skall tro sig tjäna Gud” 
(Joh. 16:2), och i 2 Tim. 1:8 talar 
Paulus om att vi inte skall skämmas för 
vårt vittnesbörd, utan bära vårt 
lidande för evangelium efter den kraft 
som Gud ger. Vi vet, att i dag dör en 
kristen människa var femte minut för 
sin tros skull någonstans i världen. 
Aldrig har vi haft så många martyrer 
som idag. I vårt land är vi kristna inte 
vana att tänka i dessa banor. Under den 
sista tiden har en bön börjat att 
formuleras djupt inom mig, en bön som 
jag blir rädd inför. Bönen innehåller en 
önskan om förföljelse av den kristna 
kyrkan i Sverige och kanske också en 
prövningens tid för hela vårt land. Allt 
oftare kommer denna tanke, att 
förföljelse och prövning skulle kunna 
bana väg för en väckelse. Historiskt sett 
har det mig veterligt alltid varit så. Då 
måste vi kristna verkligen bekänna var 
vi står. Men Gud give att vi orkar detta! 
Kanske glädjen mitt i allt skall bära, 1 
Petr. 4:12-19.  
 

Amen, kom Herre Jesus! 
Sven-Evert Kronberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
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 
 
Bussen utgår från Wasa i Finland, via E4 till 
Umeå, väg 92 och 342 mot Gäddede och 
Norge. Det blir övernattning i Skellefteå den 
25 och 29 juni. Det går att stiga på bussen 
enligt överenskommelse utmed resvägen 
 

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.  
Anm. snarast, om det finns platser kvar: 
Nyström 0911-163 11 
 eller Ashram exp. 0554-150 02 

 
 

KVINNOASHRAM i Värmland 
I Guds atmosfär  

Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        3-5 augusti             
Ledare:   Lilian Gustafsson och  
               Annika Fisk 
Pris:        Dubbelrum     910:- 
               Enkelrum     1 010:- 
               Flerbädd         850:- 
Anm:      0554-150 02   
 
 
 

 
 
 

Ashramprogram 
Våren - Sommaren  2012

 
ASHRAM i Västerbotten 

Plats:      Lycksele Missionskyrka 
Tid:         25 augusti 
Ledare:   Bengt Ohlsson 
Pris:       275:-  
Anm.     Lindberg  0932-303 32  
              eller 070-210 77 21    

ASHRAM i Ångermanland 
Plats:    Solbacken, Dekarsön                    
Tid:      31 aug. – 2 september 
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian  
             Gustafsson         
Pris:      Delt-avg.+ måltider 970:- 
              Logi dubbelrum el. flerbädd, 
              från 350:-  – 440:-  
              Husvagnsplatser finns också 
Anm.    Hellholms  0660-582 26 
 
 

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

 
 



                                                                                                                                                                              

 
 
 

Sörgårdens Kursgård och 
vandrarhem i Värmland 

 

Det ser redan ut som våren har kommit 
till Sörgården; fågelsång, vårblommor 
och flyttfåglar som återvänt. 
Vi ser allt som behöver åtgärdas både i 
trädgården, fastigheten samt i skogen. 
Förutom vårashramet som nästan är 
fulltecknat så är Du välkommen hit vid 
andra tillfällen som kanske passar Dig 
bättre. För att hjälpa till med allt som 
behöver göras. 
Sista mars slutar Maria Kallin som 
genom fas 3 projekt har hjälpt oss med 
bl.a Loppis. Nu hoppas vi att det finns 
någon /några som är villiga att hjälpa 
oss med att ha öppet några dagar eller 
veckor under våren och sommaren. Vi 
vill säja ett stort TACK till Maria för att 
hon valde att hjälpa oss under de här 
två åren, vi kommer att sakna Dig. Vi 
önskar och ber att Du kommer att hitta 
ett arbete som passar Dig! 
Vi behöver också hjälp med hus-
hållsarbetet, dels hjälp med  för-
beredelse inför uthyrningar samt 
städning, bakning och matlagning samt 
i trädgård-, byggnad- och skogsarbete. 
Din hjälp behövs i böne- och 
arbetsgemenskapen på Sörgården. Du 
är behövd så tveka inte att höra av Dig! 
 
 

 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
tisdagar kl. 19.00 

den 1 maj, 5 juni, 3 juli 
och 7 augusti  

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! 
 

 
Jag sitter uppe i Västerbotten hos Jan 
Andersson och skriver dessa rader.  
Förra helgen var jag i Piteå och till 
helgen är det Ashram i Skellefteå. I 
Piteå hann jag besöka LP-kontakten 
(den som Staffan Olofsson varit med att 
bygga upp) och en sinnesrosgudstjänst 
innan endagsashrammet i Mis-
sionskyrkan. Det blev ett fint Ashram, 
där Herren bistod oss när vi studerade 
Guds Ord, sjöng lovsång och bad. I 
förbönsgudstjänsten rörde Herren vid 
oss. Jag minns särskilt en familj ifrån 
LP-kontakten, där modern först sökte 
förbön, sedan kom dottern som ville bli 
välsignad och slutligen kom pappan – 
en hel familj som vi fick innesluta i 
förbön och Herrens välsignelse. Detta 
är ett starkt minne som jag bär med mig. 
Under den förbön som jag sedan fick, 
bad Rune Wiklund (som är föreståndare 
för LP-kontakten) om att Herren skulle 
öppna både mig och Ashramrörelsen 
för nya uppgifter i Guds rike. Nu sitter 
jag här och ber och funderar på om vår 
kontakt med LP-verksamheten är 
början till detta nya som Herren vill 
använda Ashram till. Var gärna med i 
bönen – Herre hur vill Du använda 
Ashram och Sörgården? Hör av Dig om 
Du får bönesvar 



 

JESUS JAG ÄLSKAR DIG 
Joh.3:16 

Ordlös vandrar jag den sista sträckan 
Endast mitt hjärta talar 
Inget berg är nog högt 
Ingen ocean är nog djup 
Inga rymder tillräckligt oändliga 
För att kunna dölja mitt hjärtas kärlek 
till Dig. 
 
Jag vet när jag om aftonen sluter mina 
ögon 
Att jag nästa morgon på nytt vaknar 
upp inför Ditt ansikte som säger att Du 
älska mig med evig kärlek 
 
Alla de hjärtformade blommorna i 
gräset 
Bär jag fram till Dig  
Lägger ner dem inför Dina fötter 
I dyrkan 

Ingrid Duninge 
 

 
 
 
 
 

LOVSÅNG 
Ps.33:1-4 

Sångernas sång vill jag sjunga 
tillsamman med Kärlekens barn Vill i 
renhet upplåta min tunga befriad allt 
snärjande garn 
 
Sångernas sång skall ljuda till 
himmelriket inbjudna 
Jesus själv ägnas vår dyrkan i varje 
kärlekens ton i att vara Hans ligger 
styrkan när vi vandrar tillsammans på 
den himmelska bron 

Ingrid Duninge 
 
 
 

              
KÄRLEKEN ÄR 

Joh.14:6 
En underbar resa med Jesus genom 
okända världar där Jesus är Vägen, 
Sanningen och Livet i sin fulla potential 
 
Börjar där Du står! Lev i nuet, men 
stanna inte där! 
– Du är på väg. 
 
Släpp inte vandringsstaven! Sträck ut 
den!  
Den pekar på det förlovade landet, där 
Jesus bor med alla sina heliga och 
väntar på Dig i  
kärlekens ljus 
 
Släpp inte vandringsstaven! 
Sträck ut den i Tro på Guds ord! Gud 
gör undret Du väntar på 

Ingrid Duninge 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
Ett stort TACK rör alla Era förböner och kärleksgåvor  

Under årets tre forsta månader har det kommit in; 33 700:- (36 276:-) i löftesoch gåvor samt 3 
710:- (13 211:-) i kollekter for Ashrams räkning.  
Till Sörgården har det kommit in; 35 950:- (18 017:-) i gåvor, 11.700:(9.800:-) i "50 ger 100" 
och 13 085:- (6 380:-) i kollekter samt 0:- (2 800:-) till Sörgårdsfonden (Inom parentes 2011 
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 for - 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 Ingrid 
Duninge, Greta Jörgensson Sven-Evert Kronberg  

och Pigan Alva Westins förslag, Kerstin Midnäs dikt  
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 juni  

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.  
 
 

  
 

 
 
 

Kristna Ashramrörelsen   Ashramledare  
Klaxås Sörgården 10    Bengt Ohlsson  
665 92 Kil     Klaxås Solhaga  
Tel. 0554 -150 02    66592 Kil    
e-post: Ashram@hem.utfors.se Tel 0554-15399 
Hemsida: www.kristnaashram.se  
Kristna Ashramrörelsen:  
PlusGiro 45 97 93-6 Bankgiro 479-4376  
Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård och vandrarhem  
PlusGiro 86 23 60-5 Bankgiro 977-7749  
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