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 Hur ljuvt det är att komma till Herrens tempelgård 

 
 
 
 
 
 
 

Sörgårdens Kapell 

Där trogna själar blomma, som liljor i Hans vård. 
Man ser de skära kalkar för Gud de öppna stå. 
Och himmelsk dagg dem svalkar, att liv och kraft de få. 
Ur en psalm av J. L Runeberg 
 
 
 

 



Ett budskap från Jesus  
Nu kommer en elds väckelse över detta 
land, från norr till söder öster till väster. En 
eld som kommer att förbränna allt bränn-
bart allt av hö och strå, all lögn och 
orättfärdighet, allt det människor byggt 
upp av egen kraft.  
Nu är det mitt Namn som skall få 
framträda med full klarhet. Nu skall 
människorna få se vem Jag verkligen Är, 
jag skall träda fram i hela  min strålgrans.  
Så mycket av vad människor har byggt 
omkring sig själva och allt som min Ande 
inte varit med och bestämt, detta har skymt 
evangelium och Mitt ansikte för folket, 
men nu bränner Jag upp allt detta och Min 
bild skall nu framträda i klarhet. Ja det 
skall stråla över hela landet, nu har tiden 
kommit då Jag skall upprätta mitt rike i 
detta land. Å det skall bli äkta guld som är 
renat i eld. Jag skall rena mitt folk från 
deras synder och rena dem med Mitt blod 
så att de inte kan gå sina egna vägar längre.  
Utan att hela deras håg står till mina vägar. 
Jag vill ge dem råd och låta mina ögon 
vaka över dem.  
En tid av 100 procent överlåtelse.  
Nu kommer Jag att skaka detta land i dess 
grundvalar, en stor förskräckelse kommer 
över folket. Men genom detta kommer 
folket att kasta sej på mej och ge hela 
hjärtat, då kommer väckelsen över landet.  
Varje människa kommer att skakas i sitt 
innersta och se att det bara är min 
försoning som gäller.  
Folk kommer att kasta sej ner på gator och 
torg och ropa på Mej. Ja en stor 
förskräckelse från Herren kommer nu.  
Men Jag älskar detta folk därför låter jag 
detta ske.  
Mitt folk gå in i era kamrar och bed till er 
Fader i det fördolda, då skall Min Fader 
som ser i det fördolda vedergälla er.  
Många Frids hälsningar från en 
bönekvinna som lever nära Herren – insänt 
av Erik Lagevik  
 
 
 
 

Utdrag ur Årsberättelsen 2011  
”När jag ropade svarade du mig, du gav 
mig frimodighet, min själ fick kraft.” 
Psalm 138: 3  
År 2010 var ett år då världen skakades av 
naturkatastrofer. År 2011 har 
kännetecknats av krig i många länder. Inre 
stridigheter har genomsyrat ett flertal 
länder i Nordafrika. Folk reser sig upp mot 
folk. Tunisien, Egypten, Libyen och ett 
flertal mindre stater har rest sig upp mot 
den politiska ledningen och utrycker en 
längtan efter frihet. Andra vill bevara den 
rådande ordningen. Den senaste 
oroshärden har uppstått i Syrien där 
världens stormakter är involverade och 
läget är spänt. Irans ledare uppträder 
hotfullt mot Israel. Hela området känns 
som en krutdurk som när som helst kan 
explodera.  
Europa kännetecknas också av oroligheter 
men då på det ekonomiska planet. 
Grekland är i stor kris, men länder som 
Portugal, Spanien och Italien har också 
stora problem. Många unga människor 
saknar i dag arbete vilket kan få förödande 
konsekvenser. Oron breder ut sig i allt 
större omfattning. Girighet och 
orättfärdighet blir allt vanligare på det ena 
samhällsområdet efter det andra också i 
vårt land. Det är alltför lätt att vi hamnar i 
apati när vi ser det rådande mörkret.   
När Jesus utkämpade sin bönekamp i 
Getsemane bad han lärjungarna ”stanna 
kvar här och vaka med mig.” När han kom 
tillbaka till dem fann han dem sovande och 
han sa då till Petrus. ” Kunde ni då inte 
vaka en kort stund med mig? Håll er vakna 
och be, så att ni inte kommer i frestelse. 
Anden är villig men köttet är svagt.” Vi 
lever i en tid då det är ytterst viktigt att vi 
vakar och ber. Det är så många förföriska 
vindar som blåser in i kristenheten idag. 
Många främmande eldar vill brännmärka 
oss. Bland Guds folk är det bara Andens 
eld som kan bevara våra hjärtan brinnande 
och rena.  
Det har blivit än mer angeläget för den 
kristna Ashramrörelsen att prioritera bönen 
och våga vara ett salt och ett ljus i världen.  



Forts från föregående sida 
Vi vill hålla fast vid den sunda läran och 
äga den kärlek till sanningen som kan 
bevara oss från allehanda villfarelser. Vi är 
en bönelivsrörelse som längtar att nå fler 
bönemänniskor i vårt land. Vi vet att bön 
är den enda framkomliga vägen. Även 
under 2011 har gåvogivandet varit mycket 
generöst vilket vi är tacksamma för. Men 
trots det uppvisar verksamheten ett 
underskott också detta år. Styrelsen arbetar 
ständigt med frågan hur vi ska kunna öka 
inkomsterna eller minska utgifterna.  
Behovet av frivilligarbetare är fortsatt stort 
då arbetsbördan på Sörgården är 
betungande. Men ändå längtar vi att 
samlingarna där ska bli fler och locka 
många att komma och delta i den 
bönetjänst som ständigt pågår. Vi tror att 
Sörgården är det nav som ska driva den 
kristna ashramrörelsen vidare ut till nya 
platser i landet.  
Under hösten 2011 fick vi en ny 
frivilligarbetare som har bosatt sig på 
Sörgården, Staffan Olofsson från Piteå. Det 
är vi tacksamma för och hoppas han skall 
trivas med sina uppgifter.   
Vi riktar också ett stort tack till alla som 
ställt upp under året för att förbättra 
Sörgården på olika sätt.  
Även regionombuden förtjänar att omnämnas, 
utan dem ingen ashramverksamhet ute i landet. 
Men behovet av fler ombud är stort och en 
ständig källa till bön. 
 
Ashramarbetet 
Under 2011 har det hållits 17 ashram med 
sammanlagt 354 deltagare. Vi arbetar vidare 
med att göra den kristna Ashramrörelsen mer 
känd för att nå fler människor, bland annat 
genom att utveckla vår hemsida. Under 
försommaren i slutet på maj och början på juni 
anordnade vi en 10 dagars resa till Israel.  
Vi bodde först på en kibbutz vid Gennesarets 
sjö och besökte där historiska platser i 
omgivningarna. Sedan reste vi vidare till 
Jerusalem, den heliga staden, där vi stannade 
några dagar och vandrade omkring och 
inandades atmosfären. Sista uppehållet gjorde 
vi i Netanya som ligger vid havet. Där gavs 
tillfälle till sol och bad och där hade vi vårt 

ashram i stillhet. Cirka 40 ashramvänner var 
med på resan och alla verkade vara nöjda. 
 
Personal 
Som tidigare år är Bengt Ohlsson den ende 
som har fast anställning inom den kristna 
Ashramrörelsen. Från ock med oktober 
månad köper Fagerås Baptistförsamling ca 
15 % av Bengts tjänst. Där han uppehåller 
en tjänst som pastor. Det innebär att 
Bengts tjänst minskar med motsvarande tid 
på Sörgården. Vi är tacksamma till Bengt 
och hans hustru Gunbritt för det arbete de 
lagt ner under det gångna året. Vi har 
genom arbetsför-medlingens försorg även 
detta år haft tillgång till Maria Kallin. Vi 
vill också tacka Ingvar Lund som avgår 
som kassör vid årsskiftet. Vi uppskattar det 
arbete han lagt ned för rörelsen under de 
gångna åren. Men vi är också tacksamma 
för att vi fått en ny kassör Lasse Jonsson. 
Vi vill också rikta ett tack de som dagligen 
delta i Sörgårdens bönetjänst. Det betyder 
så mycket att människor kan vända sig hit 
med sina böneämnen. Förbönsgudstjänsten 
varje månad samlar många bedjare vilket 
vi gläder oss över. 
Ekonomi Styrelsen föreslår att årets 
underskott 42 513 kronor dras från det 
egna kapitalet. 
Styrelsen har under året bestått av; Jan 
Andersson ordförande, Ann-Sofie 
Kronberg sekreterare, Eivor Holmlund, 
Inger Prytz, Gerd Utbult, Sven-Evert 
Kronberg. Adjungerad Bengt Ohlsson och 
Ingvar Lund. 
(Nyvalda detta år Dan Andersson och Eva 
Strandberg övriga omval) 
För kristna Ashramrörelsens styrelse 

Jan Andersson 
                               ordförande  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

               

                                                                                                          
 

 
 

Sörgårdens Kursgård och 
vandrarhem i Värmland 

 
Under vårashrammet blev det städat både 
inne och ute samtidigt som vi fick fina 
gemenskapsstunder i måltider, i lovsång 
och bön. Veckan avslutades med en 
årsmöteshelg.  
Efter många år som ordförande för 
Sörgårdsstiftelsen slutade Harald Olsson 
denna tjänst men finns fortfarande med i 
styrelsen, som ny ordförande valdes Reidar 
Lindberg. 
Marie Torstensson slutade i styrelsen men 
när det behövs ställer hon upp i köket om 
det passar. 
Sörgårdssiftelsens styrelse består av; 
Reidar Lindberg Örträsk, Lars-Olof Frisk 
Ramsele, Annika Fisk Köla, Lillian 
Gustafsson Charlottenberg, Åke Johansson 
Mullhyttan, Harald Olsson Brunskog och 
Birte Sanderhoff Kil samt Gerd Utbult 
Öckerö Kristna Ashramrörelsens represen-
tant. (se Ashramstyrelsen föregående sida) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
tisdagar kl. 19.00 

de  n 4 sept, 2 okt, 6 nov.
och 4 december 

Kan du inte närvara i kapellet är Du 
välkommen att skriva eller ringa in Ditt böne- 

eller tacksägelseämne. 
Vi har ocks gar varje å som regel böne-samlin

dag kl. 8.30 och 13.30 då det inte är annan 
verksamhet – Välkommen! 

Gud hör bön! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

AFTONSÅNG 
Aftonsången nyss har klingat, 
tonerna sig ljuvligt svingat 
upp till Gud, den evigt Levande, 
började försiktigt trevande, 
 
växte sedan till väldig styrka, fyllde hela 
den stora kyrka 
som fyllts av sanna troende,      
de på orten boende.    
 
Så borde det vara i hela landet.  Men 
många där har klippt bandet mellan sig och 
Gud. 
Ville inte lyda Hans bud. 
    
Ack så sorligt för detta land. 
Här är torrt som ökens sand.     
Men ett hopp har dock tänts, 
månget hjärta till Gud har vänts. 
   
Tyst och smygande är denna väckelse som 
snart skall kasta av sitt täckelse, 
träda fram i skaror   
trotsande allt större faror. 
 
Glädjefylld kärlek till levande Gud! Nu 
klingar lovsångens ljud, 
stiger så mäktigt mot himmelens höjd, 
fyller Guds tronsal med jublande fröjd. 
Herre då hämtar hem Sina kära att leva 
med Honom så nära, 
se Honom, Hans Sanna JAG, 
lova Hans Namn den eviga dag. 
 
Sjunga med änglarnas stora kör 
och veta att Herren Gud hör min stämma, 
som fullkomligt klar prisar  
Jesus, vår Gud och Far. 

Greta Jörgensen 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

HÖSTFÄGRING         
 

Folk vill ofta påstå att hösten endast är en 
förvarning att snart så är det vinter. 
Snart faller det nog snö som träden vackert 
klär och gör backar där slalomskidor 
slinter. 
 
Men öppna nu i stället dina ögon litegrann, 
se skogens alla vackra färgnyanser. 
Herren målar vackert så som ingen 
konstnär kan.  
Gå ut och se! Du får ej många chanser… 
 
När ålderdomen kommer och griper tag i 
dej, försök då ej att ”återskapa våren”.  
Vårens spröda färger, de återkommer ej när 
du, likt höstens blad, kommit till åren. 
 
Du som länge levat, lyssna och förstå: Ditt 
gråa hår det är din ärekrona! 
Bär stolt dina årsringar som ju rynkor är 
ändå. Låt höstens färger din målning 
genomtona! 
 

Andreas Antonsson  
 
”Hur ljuvliga är icke Dina boningar, 
Herre Sebaot! Min själ längtar och 
trängtar efter Herrens gårdar, min själ och 
min kropp jubla mot levande Gud. Ty 
sparven har funnit ett bo åt sig, där hon 
kan lägga sina ungar: Dina altaren, Herre 
Sebaot, min konung och min Gud.”  
Ps.84:1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ashramprogram 
Hösten  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 
             Sörgården 0554-150 02 
 

Höstashram i Värmland  
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil   
Tid:        24-28 sept. Arbetsgem. 
               29 sept. Bönedag        
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl. 
Pris:       Frivillig avgift 
Anm.      0554-150 02, 153 99    

 

Mansashram på Västkusten 
Plats:     Sion på Rörö     
Tid:       5-7 oktober        
Ledare:  Bengt Ohlsson,  Stefan   
               Larsson och Tj Bobbert  
               Lovsångteam  
Pris:       Hela helgen 440:- eller lör- 
               dagen 250:- för mat (utom 
               frukost) och kursavgift. 
Om Du behöver logi kan det ordnas både 
på Rörö eller på Nimbus Öckerö. (Du 
betalar logi och frukost själv) 
Anm: Larsson 031-96 44 84, 073- 
424 80 65 sa.larsson@glocalnet.net 
eller Sörgården 0554-150 02 Ashram 
@hem.utfors.se  
 

 

ASHRAM i Västerbotten 
Plats:    Fridhem Byske             
Tid:       27 oktober 
Ledare: Bengt Ohlsson 
Pris:       275:- 
Anm.     Andersson 0910-164  87 
              eller Berg 0912-302 46    
 

ASHRAM i Västerbotten 
Plats:    Hedlundakyrkan, Umeå      
Tid:       2-4 november 
Ledare: Bengt Ohlsson, Perolof  
             Lundkvist, Gisela Larsson 
             och Jan Andersson 
Pris:      800:- för  kursavgift, lunch 
             och middagar 
             Fika betalas på plats. 
             Logi och frukost ordnar man  
             själv. Förslag; ”Logi väst”  
             090-14 88 00, vandrarhem 
             090-77 16 50 eller i hem som   
             förmedlas av Sandman och  
               Holmlund 
Anm./info: Sandman 073-802 66 69   
eller maggansandman@hotmail.com 
Holmlund 090-19 55 90, 070-335 97  
92 eller e.holmlund@telia.com 

 

Bönedag i Värmland 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil   
Tid:        17 november 
Ledare:  Bengt Ohlsson 
Pris:       Frivillig avgift 
Anm.      0554-150 02, 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. 

 

 
 
 

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 expedition 0554-150 02 el. 
153 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 
Under årets sex första månader har det kommit in; 63 075:- (72 196:-) i 
löftes- och gåvor samt 12 880:- (19 332:-) i kollekter för Ashrams 
räkning. Till Sörgården har det kommit in; 48 649:- (50 272:-) i gåvor, 
28.500:(24.550:-) i "50 ger 100" och 32 482:- (26 950:-) i kollekter 
samt 2 400:(4.800:-) till Sörgårdsfonden (Inom parentes 2011 års 
resultat)  

 
 

Han som välsignar gåvorna - Han välsignar också givarna  
Vi känner en oerhörd tacksamhet får alla gåvor som redan strömmat in 
och vi tror och ber om att strömmen av gåvor skall fortsätta under detta 
år.  
Vill Du ge en regelbunden gåva varje månad, kvartal eller annan tid så
hör av Dig så skickar vi inbetalningskort får - 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 får, med 
hjälp av J an Andersson, Andreas Antonsson, Greta Jörgensson, Erik 

Lagevik och Reidar Lindberg  
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 oktober  

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 
665·92 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 Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård och 
vandrarhem PlusGiro 86 2360-5 Bankgiro 977-7749  

 

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