
Vänbrev 1 2013

Gud vi vill se våra vänner böja knä. 
Gud vi vill se det vi drömmer om ska ske. 
Vi ropar till Dig för Du är vårt hopp. 
Sänd nåd över oss. Sänd nåd över oss. 
Vi ber för Sverige, ber för Sverige. 
Kom och fräls vårt land. 
Vi ber för Ashram. 
Vi ber för Sörgården. 



ATT BETRAKTA 
Profeten är en människa som har avsagt sig 
rätten att bestämma över sitt eget liv. För 
profeten finns bara ett: lydnad för vad Gud 
vill, en lydnad som bestäms av kärlek till 
den Gud som har kallat till t j änst. 
Den längtan som profeten drivs av är en 
del av kallelsen. Den förtvivlan profeten 
känner när han /hon inte hörsammat Gud 
vilja i en viss situation är så svår, att 
profeten aldrig någonsin vill hamna i en 
sådan situation igen. Profeten kan aldrig 
slå sig till ro, utan drivs ständigt närmare 
den Gud som har kallat till tjänst. Profeten 
"vilar vid Guds hjärta" och känner därför 
av Hans glädje, sorg, vrede. Ändå är 
profeten bunden av sin kallelse att tala 
endast när Herren vill. Profeten lär sig 
snart att invänta Guds "go !". Varje steg 
som en Guds profet tar, varje ord som 
undslipper hans/hennes mun i tjänsten är 
givet av Gud. 
Profeten brinner av iver att göra Guds vilja 
och lär sig den svåra läxan att inte springa 
framför  fötterna  på  Honom.  Profetens 
uppgift  är  att  tjäna  i  kärleksfull  lydnad 
inför Herren. Det blir ofta en inre kamp när 
profeten i sin iver vill gå ut och "försvara 
Gud". Men eftersom Han är den 
Suveräne, står Han över allt.  Dock, Satan 
bekämpa honom på alla sätt. Ett är genom 
att  söka hindra profetens gemenskap med 
Altets Herre. 
Ett  av  profetens  klart  lysande vägmärken 
är: Gå aldrig ut i egen kraft! Det kan leda 
bort från det profeten är kallad till.  Varje 
profet har sitt lilla område att bevaka och 
klargöra.  Detta  är  en  av  orsakerna  till 
profetens ensamhet. Därför lär sig profeten 
var hanlhon hör hemma. 
BARA I GUD HAR HANS/ HENNES 
SJÄL SIN RO! 

Greta Jörgensen

Vittnesbörd och Profetisk 
hälsning

Eivor Holmlund ringde och hoppades jag 
skulle  komma  till  Hedlundakyrkans 
Ashram. Det fanns en längtan att vara med. 
Mina  barn  ville  att  jag  skulle  åka.  Eivor 
ordnade logi m.m. Min bön inför Ashram; 
att få vara på Guds drejskiva. Jag anmälde 
mig.  Förmånen att få åka med Bengt och 
Gunbritt  i  deras  nya  bil  var  extra  bonus 
från Herren. Att möta denna Guds kärlek i 
gemenskap, undervisning och bönegrupper 
var att formas i Guds hand. Guds nåd och 
glädje  mötte  jag  i  varje  deltagare.  I 
lördagen  förbönssamIing  leddes  jag  till 
PeO  som  är  församlingens  pastor  och 
samband  med  förbönen  en  profetisk 
hälsning  "att  Han stått  vid  min  sida,  på  
samma sätt  kommer Han att vandra med  
mig under dagar som ligger framför. Jag  
har förberett uppgifter åt Dig, som Du ska  
få gå in i ... " Tack Jesus, att oavsett ålder 
och livsförhållanden få vila i Guds löfte att 
Han  vill  använda  oss.  Underbar  glädje 
också  som  Ashram  rar  välsigna 
församlingen. Tack all ledare och kommit-
ten. Gud välsigne ER! 
Tänk  ett  telefonsamtal  från  ashram-
kommitten  förändrade  en  tanke  till 
handling. Några dagar i  Ashram och Gud 
förändrade allt. 

Erik Lagevik 



Profetisk hälsning under Ashram 
2012-11-04 

Gisela  Larsson,  en  av  ledarna 
mångårig  tjänarinna  i  Herrens  tjänst, 
delgav en hälsning i en samling. (Fick 
del av den och vid samtal med henne 
måndag kväll gav hon medgivande till 
Ashram -Nytt.) 
"Tiden  är  kort.  Därför  ser  Ni  ett  

skiljande bland Guds folk. En del går  
in  i  djup  rening  och  helgelse  i 
tillbedjan och hänförelse att utföra mitt  
verk. Det är de som fylls med kraft och 
kärlek  till  mina  uppdrag.  De  får  den  
and-  liga  hörseln  och  synen  och  en 
vision  som  jag  lägger  in  i  dem.  De 
andra vågar inte vandra vidare, ja, de  
ser inte ens kärleksfulla erbjudande att  
förläna dem andliga  välsignelser  och  
gåvor.  De  kommer  att  visa  ett  stort  
intresse i en hektisk verksamhet som 
larmslår den andliga växten. Mjölkmat  
är allt som önskas. Ett fromt väsen till  
det yttre, men förtal och kritik i sitt inre  
är karaktärsdraget hos dessa barn. De  
går  i  gamla,  djupa  spår  utan  andlig  
inspiration  och  kraft.  Själavinnarnod 
finns  inte.  Andlig  lättja  framkallar  en  
andlig sömn. "Gud till mig. (GL) Ds. 

ISRAELRESA 2014 

2011 gjorde vi en resa till Israel. Det är 
många som var  med då,  men också 
nya  personer  som  längtar  att  fä 
besöka det heliga landet. 

"Vi välsigna Dig Israel:/ Guds plan är  
för Dig Israel, skall fullbordas. " Nu är 
det dags att göra en intresseanmälan 
om Du vill följa med oss till Israel hör 
av Dig till Ashrams expedition (se 
baksidan). Det är ingen bindande 
anmälan, utan en intresseanmälan. 
Efter den håller vi kontakt, så att Du 
får vara med och planera resan. 
"Nästa år 2014 i Israel!"



Ashramprogram    
VinternSommaren 2013

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

Vårvinterashram 
i Västerbotten

Plats:   Missionskyrkan, Skellefteå      
Tid:      8-10 mars
Ledare: Bengt Ohlsson, Elisabeth
             Strand och Stojan Gajicki  
Pris:  750:- för kursavgift, lunch
          och middag. 
          Fika betalas på plats.
          Logi och frukost ordnar 
          Du själv. Förslag kan Du
          få när Du anmäler Dig
Info/Anm. 0910-164 87 Andersson  
               0910-187 95 Wiklund

Endagsashram i Värmland
Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil
Tid          6 april
Finns möjlighet till  att  komma både före och 
stanna  efter  ashramet  för  stilla  dagar  –  bara 
vara dagar.
Ledare:   Bengt Ohlsson
Pris:         275:-
Anmälan: 0554-150 02, 153 99

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  i 
hemmen och på Nimbus. (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 och 

BÖNEDAG den 1 maj
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

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL
Kristna Ashramrörelsens och 

Sörgårdsstiftelsens
Årsmöte 3 maj kl.14.00 och
Förbönsgudstjänst kl.19.00

Servering efter båda samlingarna
     

Sommarashram i Skåne
Plats:     Heljerödsgården, 
              Ängelholm 
Tid:       31 maj – 2 juni
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian
              Gustafsson
Pris:       Flerbäddsrum 1 075:-
Anm: Kerstin Duarte 046-211 21 53
           eller Inger Prytz 031-29 70 15

ENDAGSASHRAM 
i Gästrikland             

Plats:     Missionskyrkan Torsåker   
Tid:        15 juni
Ledare:  Bengt Ohlsson
Pris:       275:-      
Anm. Stendahl 0290-400 20 

SOMMARASHRAM

i Norrbotten  
Plats:     Arnemarksgården, Piteå           
Tid:       25-28 juli   
Ledare: Bengt Ohlsson m.fl.
Pris: kommer i nästa Ashram-Nytt
Anmälan: Nyström 0911-163 11

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

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.

 
Bibelhälsning och Bön

”Herre, jag har hört om Dig och häpnat.  
Herre,  låt  oss  förnimma dem i  dessa år.  
Hab.3:2a



Sörgårdens Kursgård och 
vandrarhem i Värmland 

Sörgården vilar  i  Guds händer  !  När 
jag  skrev  i  förra  Ashrambladet  så 
kändes det tungt och jobbigt, inställda 
uthyrningar  och  krångel  på  gården. 
Idag  när  jag  öppnade  brevet  från 
Reidar  och  Margareta  och  fick  se 
bilden  och  läsa  texten  som finns  på 
framsidan av detta nummer, så fylldes 
jag  aven  sådan  tacksamhet  till  Gud. 
Vilken omsorg Han har. Allt vi lägger i 
Hans  händer  bär  Han.  En  av 
anledning till att det kändes tungt och 
jobbigt, var att vi såg hur flisen tog slut 
mer och mer. Den 10 december hade 
vi flis kvar för ca. tre dygn. Men den 12 
förvandlades allt, då kom flismaskinen 
som vi  hade vänta på sedan augusti 
månad och på tre och en halv timme 
så hade han flisat så nu räcker den till 
sommaren.  Vi  har  också  ratt 
vinkelväxeln  till  flisfickan  renoverad. 
Nu hoppas vi att allt annat med värme, 
vatten och avlopp skall  fungera både 
denna vinter och många år fram över. 
Tack Gode Gud för att Du hör bön och 
ofta gör Du långt mer än vi kan bedja 
eller tänka. 
Så får vi gå in i detta nya nådens år 
2013 med den förvissningen att  Han 
som håller  hela  världen i  sin  HAND, 
han ser till oss och våra böneämnen. 

Han vill lära oss att bönevägen är den 
enda  framkomliga.  Att  ha  förtröstan 
och vänta på Hans svar även när det 
ser mörkt ut! 
Därför fortsätter vi vår bönetjänst både 
för de böneämnen Herren lagt på våra 
hjärtan. Men även för våra drömmar, 
visioner  och  uppenbarelse.  Jag  kan 
inte  se  mig  "mätt"  på  händerna som 
bär  Sörgårdens  huvudbyggnad,  det 
ger oss en vila -  "Mitt ok är skonsamt  
och min börda är lätt. " 
Vi  är  fortfarande  i  stort  behov  aven 
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. 
Vi  förvaltar  många  hektar  skog  och 
detta  är  ständigt  i  behov  av 
skogsröjning och vi hinner inte med all 
röjning själva och vänder oss till Er om 
hjälp. Vi behöver Din hjälp, så har du 
möjlighet eller vet Du om någon som 
kan komma och hjälpa oss - hör av Er! 

Välkommen till  
förbönsgudstjänst ;  
Sörgårdens kapell  
tisdagar kl. 19.00 

den 5 februari, 5 mars, 
2 april och 7 maj 

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! 



HÄNDER

Det finns händer mjuka och lena 
Det finns händer hårda som sten 
Det finns händer som hårdnat i 
striden 
Det finns händer som knäppts till 
bön 

Det finns händer som givet och 
tagit 
Det finns händer som giriga är Det 
finns händer som ger åt sin nästa 
Det finns händer som är till 
besvär 
Det finns händer som läker och 
helar 
Det finns händer som kärleksfulla 
är 
Det  finns  händer  som  fostrat  och 
lärt oss vad sanning och ärlighet är 

Mer än ögat kan se Mer 
än ögat kan se 
Det är vad Jesus kan ge 
Jesus kan förvandla det ingen kan 
Jesus över ondskan vann 
Mer än ögat kan se 
Det är vad Jesus kan ge 
Han ser det innersta som ingen 
annan gör 
Han helar det som andra förstör 
Mer än ögat kan se 
Det är vad Jesus kan ge 
Han helar dina sår 
Och alltid med dig går 
Mer än ögat kan se 
Det är vad Jesus kan ge 

Han är Frälsaren kär Han är 
dig alltid när 

Gunilla Helgesson 

VÄNGÅVAN

På styrelsemötet i september besluta-
de styrelsen att göra en omstart av 
vårt ekonomiska bärarlag det som 
tidigare kallade "Löftesgåvan" heter 
idag Vängåvan för Ashramarbetet. 
Du som har möjlighet att vara med 
kan antingen betala en engångsgåva 
eller ge regelbundet en gåva varje 
månad, kvartal eller år. Märk inbe-
talningskupongen med Vängåvan. 
Tack på förhand för din gåva och din 
givmildhet! Gud välsigne en glad 
givare! 

FörsamIingsashram - Bibeldagar 
Några  helger  under  året  2013,  har 
vår pastor Bengt Ohlsson möjlighet 
att  medverka  i  ett  Ashram  eller 
Bibeldagar i någon lokal församling 
eller  tillsammans  med  andra 
församlingar på den ort där Du bor. 
Berätta  gärna  för  er  för-
samlingsledning  om  denna  möj-
lighet, så f'år de kontakta Bengt för 
mer information. 

Ashramledare
Bengt Ohlsson
Klaxås Solhaga
665 92 Kil
Tel. 0554-153 99



Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor

Under år 2012 har det kommit in; 162 393:-  (141 574:-) i  gåvor,   1 920:- 
(21 100:-)  i  julgåva och  5 000:-  i  vängåva samt  24 368:-   (39 
196:-) i kol-lekter för Ashrams räkning. 

Till Sörgården har  det  kommit  in;  73 079:-  (91 842:-) i gåvor, 45.593:-  
(51.500:-) i "50 ger 100" och 163 073:- (51 869:-) i kollekter samt 
3 250:-  (000:-)  till  Sörgårdsfonden  (Inom  parentes  2011 års  
resultat) 

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 år. 
Vill Du ge en regelbunden gåva varje månad, kvartal eller annan tid så hör av 
Dig så skickar vi inbetalningskort för – Vängåvan 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 Karin Ackeby, Greta Jörgensson, Erik Lagevik och 

Reidar o Margareta Munther 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 Dumeddela 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 vandrarhem  
PlusGiro 86 23 60-5 Bankgiro 977-7749
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