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Tankeresa omkring spiken

Vid  en  återkommande  marknad  i 
Askersund, fick jag av en händelse plösligt 
syn  på  några  riktigt  stora  smidda  spikar. 
Jag upplevde på en gång att de där måste 
jag köpa.
Tankarna  for  snabbt  genom  mitt  huvud, 
vad hade de varit  med om för  att  bli  till 
som dessa stora smidda spikar. Vad skulle 
jag  ha  dem  till,  min  fru  som  var  med 
uppmuntrade mig till att köpa några 
stycken, priset var överkomlig 40:- för 4 st. 
Spikarna blev sedan liggandes en tid.
Efter  ett  tag  började  jag  fundera  på  hur 
spikarnas tillverkningsprocess hade varit. I 
järnmalmens  fyndighet  (vilken  process 
bara det) i järnframställningens råmaterial 
fram till  smedens  hantverk,  kunskap  och 
bearbetning.  Man  skulle  kunna  se  bara  i 
detta  hur  gudomliga  processer  har  fått 
samverkat, genom Jord – Eld - Vatten och 
Luft.
Tankeresan går vidare när jag fann boken 
med titeln LIVET ÄR INTE SPIKRAKT 
skriven av Markus Leandersson. Där fin-ns 
många bilder på spikar som blivit stukade 
och  krökta.  Bilderna  blir  påminnelser  till 
oss alla hur vi blir utsatta under livets resa.
Konsten att stå rak för det lilla barnet tar ju 
sin  tid,  att  sedan  både  stå  och  kunna gå 
vidare kräver mycket träning och hjälp. Att 
falla och resa sig upp kan komma att ske 
många gånger under livsresan.
Hela  vårt  livsområde  för  ande,  själ  och 
kropp gör att resan ofta blir mer krokig än 

rak.  Bilden  med  de  tre  spikarna  får  tills 
vidare symbolisera att det finns endast en 
som har och står spikrakt. Det fanns också 
en rövare med Jesus på Golgata som hade 
levt ett krokigt liv, men fick så möjligheten 
till  att  vara  med  i  Paradiset.  Vi  får  utgå 
ifrån att en dag skall vi bli fullt ut raka i 
Guds rike. Och att så under livets resa få 
genomgå processen att som genom eld få 
smidas  om  till  ”raka”  spikar  blir  en 
återkommnde erfarenhet.
Jorden: Ps.121, Matt.24:32-36 –  Elden:  5 
Mos.4:25-30,  Apg.2:1-4  –  Vattnet: 
Joh.3:5-12,  Apg.2:1-4  –  Luften: Joh.3:5-
12. Apg.2:1-2

Smidda tankar från Åke Johansson
Ett  berikande  besök  kan  göras  vid  Älgå 
museum i  Arvika kommun.  Där  finns  en 
spiksmedja,  tillverkning  av  spik  började 
redan  1695.  Spiktillverkningen  upphörde 
1869  på  grund  av  hård  konkurrens. 
Restaureringen  gjordens  1999  av 
spiksmedjan, och nu kan man besöka den 
under sommarmånaderna endast några mil 
från Sörgården.
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Tidens flykt

Tiden har flytt.
Dagen som grytt en ände tar.
Vad har jag kvar?
Ska mitt liv klippas av
När jag går i min grav?
NEJ!
En framtid så skön
Blir min nådelön,
En evighet lång
Under jubel och sång
Hos min Frälsare kär
I mitt hem ovan där.

Signe Kihlström
Insänt av systern Ella Robertsson

Förundran

Förundran fylle min själ.
Herre, låt mig gå väl.
Se till mitt arma hjärtas bön,
sänd Helig Ande som tordön.
Giv att alla i vårt land
Lägger sitt liv i Din hand.
Då skall allt oss väl gå
Och vi skall himmelen nå.
Käraste Herre Gud,
Kläd oss i helig skrud.
Giv oss Din Andes makt
Att tala ord med kraft.
Att låta människor förstå
Att till Dig vi måste gå
För att känna Livets Ord
Och äta av Nådens bord.
Herre, Ditt goda giv oss nu alla.
Herre, låt Din Helige Ande falla.
Giv oss nu hälsa och glädje och frid.
Tag oss till Dina i allan tid.
Käraste Jesus, vi vill Dina vara.
Vi vill till Dig i himlen fara.
O Jesus, ack lär oss att ta till oss Ditt Ord!
Först då blir det frid och fred på vår jord

Greta Jörgensen

Bibelord

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som 
tror på mig skall leva om han än dör, och 
den som lever och tror på mig skall aldrig 
någonsin dö.” Joh.11:25-26



Sörgårdens Kursgård och 
vandrarhem i Värmland

Sörgården vilar i Guds händer, som jag skrev 
om i förra Ashram-Nytt,  utifrån den framsida 
som Reidar och Margareta hade gjort. Detta är 
tryggt att veta. En sång har och sjunger inom 
mig sedan dess  ”I Herrens händer, i Herrens  
händer, där får jag vila, där är jag trygg. Det  
kanske  stormar  runt  omkring  mig,  men  i  
Herrens händer där är jag trygg…”
Nästa år bli det 30 år sedan vi fick uppdraget 
av Herren att förvalta Sörgården, det har inte 
varit  och  är  inte  enkelt.  Förvaltarskapet  är 
större  än den förmåga  vi  har,  detta  har  gjort 
och gör  oss  ödmjuka  inför  uppdraget.  Redan 
från  början  bad  vi  Herren  om  hjälp  med 
förvaltaruppgiften,  det  var då Han visade oss 
offervägen  50  ger  100.  Det  handlar  om  ett 
exempel;  om  50  gåvogivare  ger  100:-  i 
månaden så blir det 60 000:- på ett år. Om Ni 
för  fram  Era  gåvor,  så  gör  jag  resten  säger 
Herren.  2012  innan  jul  kunde  vi  för  första 
gången bära fram 65 300:- och då infriade Gud 
sitt löfte. Från den 27-31 december lät Herrens 
gåvo-flod välla över oss med nästan 50 000:- 
som förvandlade  ett  underskott  till  överskott 
och som gav oss likvida medel som fortfarande 
räcker.  Så  visst  har  Gud  Sörgården  i  sina 
händer och sina löften de infriar Han.  ”…där 
får jag vila, där är jag trygg.”
Men visst stormar det runt omkring oss – Vi är 
nu inne i en tid på Sörgården då mycket av det 
som införskaffats under årens lopp bytts ut och 
ständigt är det mer som går sönder. Bl.a. gäller 
det  fliseldningen.  Vi  har  redan  under  de 
senaste  månaderna  gjort  en  del  reparationer 
men det krånglar fortfarande. I styrelsen har vi 
samtalat  om att  byta  från flis  till  bergvärme. 
Detta är ett  böneämne där Du gärna får  vara 
med och be om klarhet hur vi skall gå vidare.

Vi  är  fortfarande  i  stort  behov  av 
frivilligarbetare till röjning i skogen och till 
målning och underhåll av byggnader. Du/Ni 
är välkomna att höra av Er – 0554-150 02 
eller 153 99

Välkommen till
förbönsgudstjänst

i Sörgårdens kapell
tisdagar  kl. 19.00

den 7 maj, 4 juni, 2 juli
6 augusti och 3 september

Kan du inte närvara i kapellet är Du 
välkommen att skriva, maila 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!



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:       2-4 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 1 105:-
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 

SÖRGÅRDSMÖTET
Söndagen den 6 juli kl.14

Servering 

SOMMARASHRAM 

i Värmland
Plats:      Sörgården i Kil
Tid:        12 – 14 juli
Ledare:  Styrelserna för Ashram o 
              Sörgården
Pris:       Dubbelrum 920:-
              Enkelrum 1 020:-
              Flerbäddsrum 860:-
Finns också möjlighet för tält, husbil/ –vagn. 
Anm: 0554-150 02 eller 
          Ashram@hem.utfors.se

Ashramprogram
Sommaren - Hösten 2013



SOMMARASHRAM i 
Norrbotten

Plats:     Arnemarksgården, Piteå           
Tid:       25-28 juli   
Ledare: Bengt Ohlsson o Anne-
              Marie Söderqvist
Priser:    Dubbelrum 1 650:-
              Flerbäddsrum 1 450:-
Finns också möjlighet för tält, husbil/ –vagn. 
Anmälan: Nyström 0911-163 11

ASHRAM på ÅLAND
Plats:      Lemböte lägergård
Tid:        16-18 augusti
Ledare   Bengt Ohlsson o Dan Vik
Pris:    Helpension o kursavg. 126 Euro
            är Du pensionär 65 år 105 Euro
Anm: senast den 1 augusti 
           Vik +3584573431440 eller 
           dan.vik@aland.net
           Ashramsexp 0554-150 02
           ashram@hem.utfors.se

HÖSTASHRAM 
i Halland

Plats:        Vallersvik, Frillesås
Tid:           27-29 september
Ledare:     Bengt Ohlsson, Anders 
             Westman o Lilian Gustafsson
Pris:      kommer i nästa Ashram-Nytt
Anm:    Utbult 031-96 70 37 eller 
              Prytz 031-29 70 15 

KVINNOASHRAM 
i Göteborg 

Plats:      Johannesgården,                
Tid:        25-27 oktober          
Ledare:   Lilian Gustafsson och 
               Annika Fisk
Pris:    kommer i nästa Ashram-Nytt       
Anm:      031-96 70 37 Utbult 
                eller 29 70 15 Prytz

HÖSTASHRAM 
i Västerbotten

Plats:    Hedlundakyrkan, Umeå     
Tid:       1-3 november
Ledare: Bengt Ohlsson, m.fl.
Pris:      Kommer i nästa Ashram-Nytt  
Anm./info: Holmlund 090-19 55 90, 070-335 
97 92 el. holmlund@telia.com 
Sandman 073-802 66 69  eller 
maggansandman@hotmail.com

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



Elisabeth Hedin

Scillans blommor i vårsol  
likt ett böljande blått hav 
mäktigt upphöjer Dig, 
då sjunger det inom mig 
när jag tänker på Dig,  

Jesus ... 

Mitt öga fröjdar sig 
när jag ser tallskogens träd 
och vandrar i dess pelarsal  

Solens strålar värmer  
jorden Jag tackar Dig,  

Herre Jesus, för landet Du 
gav OS5 

Det sjunger inom mig 
när jag tänker på Dig,  

Jesus ... 

Magnoliorna sträcker sig i  
stor tacksägelse mot himlens  
blå valv allt också för att  
ära Ditt namn, också 
kastanjeträdens ljuspelare 
upphöjer Dig i mäktigt  
majestät 

Det sjunger inom mig 
när jag tänker på Dig,  

Jesus ... 

Scillans blommor i vårsol  
likt ett böljande blått hav 
mäktigt upphöjer Dig, 
då sjunger det inom mig 
när jag tänker på Dig,  

Jesus ... 

Med din skaparhand har 
du förberett hav och land 
låter vind och våg vara 
stilla allt efter Din vilja 

Det sjunger inom mig 
när jag tänker på Dig,  

Jesus ... 



Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor
Under årets tre första månader har det kommit in; 58 320:- (35 500:-) i gåvor och 6 700:- i vängåva 

samt 8 980:-  (5 125:-) i kollekter för Ashrams räkning. 
Till Sörgården har  det  kommit  in;  13 123:- (36 450:-) i gåvor, 15.500:-  (13.400:-) i "50 ger 100" 

och  8 142:- (15 895:-) i kollekter   (Inom  parentes 2012 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 Elisabeth Hedin, 
Åke Johansson, Greta Jörgensen, 

Ella Robertsson och Birte Sanderhoff.                 

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 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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