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 Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar! 
Låt ärans konung draga 
in! Vem är han, ärans 
konung? Det är Herren 
Sebaot, 
han är ärans konung. 

Ps 24: 9-10

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ÄLSKADE JESUS.  
Ett himlaflöde  

O Du lilla Jesusbarn som ligger 
där på krubbans strå,  
Du ägde inte ens  
en egen liten vrå.  

Din unga mor, så ung 
och så lydig,  
vågade mer än någon 
göra kärleken tydlig.  

Jag kan tänka hur många 
med elak tunga  
om Dig och Maria 
kunde sjunga.  
Allt spe om Din börd 
och glåpord som 
sved Du kunde bära 
utan att bli vred.  

och ändå var Du innerst 
så gudomligt fri.  

Tack Jesus att Du kom 
till oss arma  
och ville oss alla i 
Din kärlek förbarma.  

Ditt liv och Din död 
bör vi för evigt tacka, 
men ofta vill vi  
bara belacka  
Den som i kärlek 
skänkt oss allt det bästa.  
0, att vi ville oss  
till Dig fästa.  
Tack Gud, att Du  
sände Din hälsning  
att Jesus är vår  
enda frälsning  

 
 
 
 
 
 

 

Du måste redan som 
litet barn förstått  
det underbara  
Du förmått.  

 
 

Greta Jörgensen  

 
 
 
 

 

Utåt var Du ett barn 
som alla andra. 
Invärtes Den som 
ingen kunde klandra.  

I templet när Du 
svarade de lärde, 
visste Du att avund 
dem i hjärtat förtärde.  

Du visste redan då vad 
slutet skulle bli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  PORTARNA OCH MURARNA I GUDS ATMOSFÄR  
Jag vill vara i din 

atmosfär, vara stilla och 
lyssna till dig.  

Varje dag du i trygghet mig bär. 
Halleluja, du lever i mig.  

Är det verkligen min tur nu? Ska 
jag få bli berörd av Herrens hand? 
Jag som alltid ska vara stark för 
alla andra. Likt bruden i Höga 
visan som vaktar sina bröders 
vingårdar och som utbrister: Min 
egen vingård vaktade jag inte. 
Samtidigt är hennes längtan så 
stark. Hon säger: Ta mig med, låt 
oss skynda. för mig, konung till ditt 
rum. Vi skall jubla och glädjas 
över dig. 

 

  RUNT VÅR INRE STAD. 
 Nehemja var en av de judiska fångar,  
som fördes till Babylon.(nuv.Irak)  
Han  arbetade vid kungens hov. När en  
del judar efter 70 år återvände till Israel   
valde han först att stanna kvar 
 
 
Han hörde sig för hur det stod till i 
Jerusalem och när han hörde att 
Jerusalems mur var raserad och portarna 
nerbrända satte han sig ner och grät. N 
eh.1 : 1-4  
Nehemja reser då till Jerusalem och de 
börjar bygga upp muren och portarna.  
Portarna var viktiga. Portarna till vår 
inre stad är också viktiga. Vad eller 
vem släpper vi in i vår inre trädgård, 
vår inre stad?   H.V 1:4-6 Hur är det i min vingård, 

mitt hjärtas trädgård? Är det fyllt av 
bekymmer och oro? Är det torrt? En 
trädgård behöver vatten. I Jes. 58: 11 
kan vi läsa om källan i vårt inre: 
Herren skall alltid leda dig, han 
mättar dig i ödemarken och ger 
styrka åt benen i din kropp. Du skall 
bli som en vattenrik trädgård, en oas 
som aldrig sinar.  

När muren runt Jerusalem var färdig 
betecknades det som ett Guds under. 
Nehemja 6: 15-16  
 
DET Å'R ETT UNDER ATT VI KAN 
SÖKA GUDS NARHET! 
Frälsningsverket är färdigt! Muren runt 
vår inre stad är färdig, Jesus har 
upprättat oss. Vi är skyddade i honom 
och han strider för oss!  NÄR VI SÖKER HERRENS 

ATMOSFÄR KOMMER HAN 
OSS TILL MÖTES.  
När Jesus mötte den samariska 
kvinnan kan hon inte tro att Jesus som 
jude kunde tala med henne. Hon 
påminner honom om att hon är en 
samaritisk kvinna., men får till svar: 
Om du visste vad Gud har att ge och 
vem det är som säger till dig: Ge mig 
något att dricka, då skulle du ha bett 
honom, och han skulle ha gett dig 
levande vatten ... Det vatten jag ger 
blir en källa i honom vars vatten 
aldrig sinar. Joh.4:10,14  

 

 
 
PORTDÖRRARNA.  
Nehemja säger: När muren var färdig 
lät jag sätta in portdörrarna. Neh.7:1  
Det var ett personligt beslut. Nehemja 
bestämde själv att nu skulle 
portdörrarna sättas på plats.  
Vi måste också bestämma och tillåta att 
våra hjärtans portdörrar sätts på plats. 
Portdörrarna är en bild på tillbedjan. Att 
bjuda Herren in.  
Vi kan inte ha dem vidöppna och tillåta 
att vad/vem som helst får komma in. 
Nehemja, vars namn betyder tröstad av 
Herren, ger oss en bild att vi tar hjälp av 
Den Helige Ande att sätta in portdör-
arna. Vi behöver inte göra det i egen 
kraft, men vi måste fatta ett beslut och 
tillåta den Helige att komma in. Där får 
vi vara i Hans atmosfär, vara stilla och 
lyssna till Honom. I stillheten får Gud 
chans att   vara Gud i mitt liv och jag 
får beröras av hans hand. 

 Lilian Gustafsson 
 



”I GUDS ATMOSFÄR” blev temat för 
det kvinnoashram vi hade på Sörgården i 
augusti och ovanstående var en del av 
den undervisning som gavs där.        
 
 

 
 
 

Sörgårdens Kursgård och 
vandrarhem i Värmland 

 
På Sörgården har det varit ett jobbigt år. 
Flera uthyrningar har blivit avbokade, 
p.g.a. att det har saknats deltagare. Men 
vi är tacksamma för alla de uthyrningar 
som har gått att genomföra. Särskilt 
glada är vi för de tre lite längre 
uthyrningar vi haft, ett 
konfirmationsläger, en sångledarkurs 
och Bibeläventyrets kursdagar, som har 
gett oss ett gott ekonomiskt tillskott.  
Gallringsprojektet som pågått från 
februari – oktober månad har hjälpt till 
att hålla vår ekonomi i balans.  
Traktorn som vi har för att flisa den flis 
vi behöver för uppvärmning av gården 
har gått sönder och det var inte lönsamt 
att reparera den. Vi har försökt få hjälp 
med flisningen, men det har inte lyckats 
p.g.a. allt regn vi fått. Nu när vi närmar 
oss vintern är flisförrådet nästan tomt. 
Det går att köpa flis men det blir dyrt.  
Skogsvägar och diken har slammat igen 
på grund av allt regnade så vi har haft en 
grävmaskin som hjälpt oss att få dem att 
fungera igen. Det blev kostsamt.   
Vi är i stort behov av en traktor med 
skopa för att underlätta arbetet på 
Sörgården. Har Du någon traktor 
som du inte använder eller vet Du om 
någon som har en traktor till salu - 
hör av ER.  
Nu håller vi på med skogsröjning, det är 
många hektar som ska röjas. Vi behöver 
hjälp så har du möjlighet, eller vet Du 
om någon, kom och hjälp oss!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
tisdagar kl. 19.00 

den 4 december, 2 januari (Obs. 
onsdag) och 5 februari 

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! 

 
 
 
  VÄNGÅVAN 
Det har varit ett tufft ekonomiskt år för 
oss i den Kristna Ashramrörel-sen. Flera 
Ashram har fått ställas in p.g.a. för få 
anmälningar. Vi hade behövt ha fler 
Ashram för att få balans i ekonomin.  
På styrelsemötet i september besluta-de 
styrelsen att göra en omstart av vårt 
ekonomiska bärarlag ”Löftes-gåvan” för 
Ashramarbetet.  
Vi som är Ashramvänner ger i fort-
sättningen en Vängåvan.  
Du som har möjlighet att vara med kan 
antingen betala en engångsgåva eller ge 
regelbundet en gåva varje månad, 
kvartal el år.  
Märk inbetalnings kupongen med 
Vängåvan.  
Tack på förhand för din gåva och din 
givmildhet!  
 



 
 
 
 
Några tankar efter kvinnoashram 

3-5 augusti 2012. 
 
Jag hade förmånen att delta i kvin-
noashram på Sörgården första helgen 
i augusti i år. Vi var ett 20-tal kvin-
nor, som deltog. 
För många år sedan ordnades en-
dagsashram vid något tillfälle i mina 
hemtrakter, som är Småland och då 
deltog jag i några av dem. Ett ashram 
över en helg och  
dessutom med ”enbart” kvinnor var 
dock något helt nytt för mig. 
Vi välsignades med ett fantastiskt 
vackert och varmt väder hela helgen, 
vilket naturligtvis gjorde vistelsen på 
Sörgården till en upplevelse i sig. 
Men det jag har med mig från denna 
helg är den underbara atmosfär, som 
finns på Sörgården. Temat för hel-
gen var ”I Guds atmosfär” och det 
var just så det var. Vi var i Guds 
atmosfär. 
Vi samlades i kapellet och sjöng 
lovsånger. Och det var de 
här ”gamla”, härliga lovsångerna 
med sina enkla melodier och texter, 
som är lätta att komma ihåg och gå 
och sjunga på lång tid efteråt. Vi fick 
undervisning och vi firade nattvard. 
Och, inte minst, vi fick personlig 
förbön. 
Vi var indelade i bönegrupper och i 
den bönegruppen, jag deltog i, kände 
vi inte varandra sedan tidigare. Des-
sa båda samlingar i bönegruppen, 
blev mycket betydelsefulla för mig. 
Hela helgen med samlingarna och 
vilan emellan dem gav mig stillhet 
och ro i min själ. Det är ju ofta så 
svårt att öppna sig för människor, 
som vi känner och som vi tror tänker  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
olika saker om oss. Det är ju i regel 
bara våra egna tankebyggnader men 
likväl så styr de oss, för vi tror att de 
är verkliga. Men så kom jag då i en 
bönegrupp, där jag inte kände någon 
av de andra kvinnorna och jag våg-
ade öppna mig för dem och fick 
förbön för mina innersta behov och 
tankar. Och oro. För vi bär vi bär alla 
på en oro i våra liv. Där fick jag 
lämna min oro till mina medsystrar, 
som hjälpte mig att lägga oron i Jesu 
knä. Ingen. De hjälpte mig att 
återigen inse, att Jesus tar hand om 
min oro och jag kunde lägga ner den 
hos Honom. Den har fått stanna där 
sedan dess. 
Jag bär med mig den här helgen i 
mitt hjärta och där kommer den att 
stanna länge än. Jag kände, när jag 
reste hem till Småland, att jag så 
gärna skulle vilja delta i ett kvinno-
ashram snart igen. Jag kände mig 
välsignad och på något sätt ”utvald” 
för att just jag hade fått vara med på 
Sörgården den här helgen.  
                                Monica Elofsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ashramprogram 
      Vintern 2012 – 2013 

ADVENTSASHRAM 
i Dalarna  

Plats:        Trunnagården, Orsa 
Tid:          7-9 december           
Ledare:     Bengt Ohlsson och 
                 Sonja Persson  
Pris:         1 150:- logi, mat, kursavg.                          
 Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
 

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

Jul- och Nyårsfest 
på Sörgårdens kursgård 

Fredagen den 4 januari kl.17.00 
Alla är välkomna!  

Det finns möjlighet att övernatta både före 
och efter festen. Frivillig avgift. 

Anm. före den 26/12 – 150 02, 153 99 
 

Bönedag  i Värmland 
Plats:     Sörgårdens kursgård,  Kil 
Tid         19 januari    
Vill Du tillbringa mer tid i stillhet och bön 
kan Du komma tidigare och stanna längre 
Ledare:  Bengt Ohlsson 
Pris        Frivillig avgift 
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
 

VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:       Mullsjö Folkhögskola 
Tid:         15-17 februari  
Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  
                Källström 
Pris:         Dubbelrum  1 620:- 
                Enkelrum     1 970:- 
                Enbart lördag 460:- 
Anmälan: OBS före 27 januari  
                 0554-150 02 el. 153 99 
 
 
 

Endagsashram Norrbotten 
Plats:      Piteå Missionskyrka 
Tid:        2 mars 
Ledare:  Bengt Ohlsson 
Pris:       275:- 
Anm:     0911-163 11 Nyström 
 

VINTERASHRAM  
i Västerbotten 

Plats:      i Skellefteå       
Tid:         8-10 mars 
Inför tryckningen är det inte klart 
vilken plats det blir – Så fort det är 
klart gör vi foldrar som finns att 
beställa hos: 
Info/Anm. 0910-164  87 Andersson   
               0910-120 96 Edvardsson 
 

VÅRASHRAM på Västkusten   
Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid         19-21 april  
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl.  
Pris:       Hela helgen 460:-, lördag 
               250:- , lö-sö. 300:- 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, mail  
                 gerd.utbult@telia.com eller  
       Larsson sa.larsson@glocalnet.net 

 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      29 april – 3 maj     

fortsatt VÅRASHRAM 
med Årsmöteshelg 

Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       3-5 maj    
Ledare:  Bengt Ohlsson, styrelserna 
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
 

Planerade Ashram 
Heljerödsgården Skåne 

31 maj – 2 juni 
Missionskyrkan Torsåker 

15 juniArnemaktsgården Piteå 
25-28 juli 



 
Vi önskar Er en välsignad Advents- och Julhögtid 

och ett Gott Nytt År 2013 i Jesu namn! 
                     Styrelserna samt Bengt och Gunbritt Ohlsson 

 
Ett stort TACK rör alla Era förböner och kärleksgåvor  
Till den 25 oktober har det kommit in; 116 925:- (106 175:-) i löftes- och gåvor 
samt 16 691:- (28 452:-) i kollekter för Ashrams räkning.  
Till Sörgården har det kommit in; 73 079:- (71 259:-) i gåvor, 45.593:(41.564:-) i 
"50 ger 100" och 163 073:- (158 210:-) i kollekter samt 3250:(5.400:-) till 
Sörgårdsfonden (Inom parentes 2011 års resultat)  

Han som välsignar gåvorna - Han välsignar ockå 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 

Monica Elofsson, Lilian Gustafsson, Greta Jörgensson  
och Reidar Lindberg  

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på januari 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  

kostnadsfri eftersändning.  

Kristna Ashramrörelsen  
Klaxås Sörgården 10 665 92 Kil 
Tel. 0554 -150 02  
e-post: Ashram@hem.utfors.se 
Hemsida: www.kristnaashram.se K
ristna Ashramrörelsen:  
PlusGiro 45 97 93-6 Bankgiro 479-
4376 Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård och vandrarh

Ashramledare 
Bengt Ohlsson 
Klaxås Solhaga 
66592 Kil  
Tel. 0554-153 99  

 
 

em   
    

 
PlusGiro 862360-5 Bankgiro 977-7749  
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