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Ett ljus  

strålar klart  

Jag kan se 

 det  vid 

 

d

 horisonten  
 

 



Soluppgång: 

kanske midnattssol? 

 

Luk.1:79 – Jes.9:2 – Jes.60:1-3 
 

Mitt under nattvardsfirande på ett 

ASHRAM såg jag ett starkt ljus 

svepa ner över hela Sverige-kar-tan.  

Det motiverar till förbön för vårt 

land! (se framsidan) 

 

”Ett ljus stråla klart, jag kan se det 

vid horisonten. Det är Herr-ens 

armé som har lärt sig att stri-da. 

Den segrar med jubel över fiendens 

armé. Allt ont måste fly, där Guds 

armé tågar fram.” 

Birte Sanderhoff 
 

 

 

Resumé: 

 

HELA  LIVET 

BLIR  OSS  GIVET 

 

LÅNGT    E L L E R    KORT ? 

RINNER     DOCK    BORT ! 

 

                    E F T E R   D E T 

                    E  V  I G   H  E  T  

 

MÅLGÅNG  _  _  DÄR 

MIN  VÄG  MIG  BÄR 

 

T Ä N K  NU  EFTER   FÖRE 

VART  DU  MÅNNE  KÖRE ! 

 

Birte Sanderhoff 
 

 

 

 

 

 

 

 

En profetisk syn om väckelse 

i Finland och Sverige av Pekka 

Liljeholm 

 

”En stor örn från himlen flyger över 

Finland med ett oljehorn i klon, häll 

olja över väckelsens eldar så att 

väckelsen sprids. Små 

väckelseplatser är lika viktiga och 

stora. Nu är tid för alla ordets bärare 

att börja röra på sig och sprida elden. 

Elden sprids efter hela finska kusten 

med mycket kraftiga nedslag av den 

Helige Ande i Jyväskylä och 

Tammerfors. 

En vårvind från himlen är även på 

väg till Finland, som kommer att 

”andas andligt” som land. Det 

kommer även att spridas till Sveriges 

kust! Förbered er! Ett mäktigt 

andligt utgjutande från himmelen! 

Eld över Norden! Små glödhögar 

som börjar brinna starkt och förenas 

med andra, väckelsens eld sprides, 

samma sak kommer att ske i Sverige. 

Besökelse, väckelses tid för att 

kunna bära elden! 

Men först måste det ske en rening 

bland enskilda kristna och 

församlingar annars kommer vi inte 

att bära elden. 

En ”varm vind” från himmelen 

under våren kommer att göra det 

möjligt att förbereda oss. 

MYCKET NÅD OCH KÄR-LEK 

OCH FÖRLÅTELSE.  

Alla kristna stridsyxor, hårda stenar, 

hårda ord och gärningar måste 

upphöra. Den ”VARMA VINDEN” 

FRÅN HIMMELEN KOMMER ATT 

HJÄLPA OSS NÅ DETTA. 

Besökelsetiden för förberedelse är 

kort.” insänt av Erik Lagevik 



Årsberättelse för den Kristna 

Ashramrörelsen för 

verksamhetsåret 2012. 

 

Ännu ett år 2012 har hastat förbi. 

Utvecklingen i världen har fortsatt 

sin negativa trend. Oroligheterna har 

avlöst varandra på kontinent efter 

kontinent. Nya stridigheter och krig 

blossar ständigt upp. Händelserna i 

världen sprids snabbt genom TV och 

Internet. Allt mer av detta upptar 

våra sinnen och påverkar oss så att vi 

kanske missar vart vi egentligen är 

på väg. Den här världens ske-enden 

kan medföra att vi tappar fok-us på 

det enda verkliga och sanna Guds 

rike. Det är det enda rike som inte 

kommer att vackla. Men vägen dit 

kan vara både mödosam och svår. 

”Det är genom mycken be-drövelse 

vi ska ingå i Guds rike.” Apg.14:22 

(1917 års). Men den som löper på 

banan vet hur viktigt det är med 

upploppet. Det är där de sista 

krafterna behövs för att vinna seger-

kransen. Tror att upploppet närmar 

sig med hast. Inför sin återkomst gör 

Jesus två uttalande, dels ett påstå-

ende dels en fråga. I Matteus 24:11-

14 kan vi läsa ”Många falska pro-

feter skall träda fram och bedra 

många. Och eftersom laglösheten 

tilltar, kommer kärleken att svalna 

hos de flesta. Men den som håller ut 

till slutet ska bli frälst. Och detta 

evangelium om riket skall predikas i 

hela världen till ett vittnesbörd för 

alla folk, och sedan kommer slutet.” 

Jesus ställer sig frågan ”Men skall 

människosonen när han kommer åter 

finna någon tro här på jorden?” Det 

är dessa två vår kärlek och vår tro 

som utsätts för prövningar när vi 

närmar oss Jesu återkomst. Paulus 

skriver i Gal.5:6 att allt beror på om 

vi har en tro som är verksam genom 

kärlek. Det är vår tro på att Jesus är 

Guds son som leder till seger. I 

första Johannes brev 5:45-5 läser vi 

”Ty allt som är fött av Gud besegra 

världen, och detta är den seger som 

besegrat världen: vår tro. Vem kan 

besegra världen utom den som tror 

att Jesu är Guds son?” 

En uppmaning från Paulus till 

Timoteus och till oss som lever idag 

från 1 Tim.6:12 ”Kämpa tron goda 

kamp, sök vinna det eviga livet som 

du blev kallad till och som du be-

kände dig till genom att inför många 

vittnen avlägga den goda bekännel-

sen.”  

Den kristna Ashramrörelsen är en 

bönelivsrörelse som vill nå bedjare i 

vårt land.  

 

Vi längtar att Sörgården ska bli en 

böneplats dit människor kan söka sig 

både för enskild bön såväl som för 

gemensam bön. Två gånger varje 

dag mellan 8.30 – 9.30 och 13.30 – 

14.30 samlas man till bön i kapellet. 

Möjligheten finns att ringa in eller 

maila in böneämnen som ni vill att 

fler ska omsluta. Våra ashram ute i 

landet når kristna från många olika 

församlingar. Det är angeläget att 

kristenheten i vårt land förenas i bön. 

Den kristna ashram-rörelsen liksom 

vår kursgård Sörgår-den i Värmland 

är beroende av gåvor för att 

verksamheten ska fungera. Det är 

med stor tacksamhet som vi ser hur 

generöst gåvogivandet varit även 

under 2012. Ashramrörelsen redo-



visar endast ett litet underskott för 

2012. Vi är också tacksamma till alla 

frivilliga som hjälpt till under året 

med arbetet på Sörgården. Region-

sombuden ute i landet lägger ned ett 

stort arbete som är en förut-sättning 

för att kunna genomföra ett ashram. 

 

Ashramarbetet 

Ungefär lika många ashram har gen-

omförts under året 2012 som 2011. 

Antalet deltagare har varit färre det 

här året. Vad som varit positivt är att 

flera församlingar öppnat sina kyr-

kor för ashramhelger. Vi hoppas den 

utvecklingen fortsätter kommande år 

för det har varit välsignat på allt sätt. 

 

Personal 

Som tidigare år är Bengt Ohlsson 

den ende som har fast anställning in-

om den kristna Ashramrörelsen. 

Fagerås Baptistförsamling har fort-

satt att köpa 15% av Bengts tjänst 

även under 2012. Där uppehåller han 

en tjänst som pastor. Det innebär att 

Bengts tjänst minskat med motsvar-

ande tid inom ashram. Vi är tack-

samma till Bengt och hans hustru 

Gunbritt för det arbete de utfört 

under året. Vi vill också rikta ett 

stort tack till Staffan Olofsson som 

tillsammans med övriga frivillig-

arbetare gjort det möjligt att bedriva 

en allsidig och omfattande verksam-

het på Sörgården. 

 

Ekonomi 

Styrelsen föreslår att årets under-

skott 7 628 kronor dras från eget 

kapitalet. 

 

 

Styrelsen har under året bestått av 

Jan Andersson, ordförande 

Ann-Sofie Kronberg, sekreterare 

Eivor Holmlund 

Inger Prytz 

Gerd Utbult 

Sven-Evert Kronberg 

Dan Andersson 

Eva Andersson 

Adjungerad Bengt Ohlsson och 

Lars-Gunnar Jonsson 

 

För kristna Ashramrörelsens styrelse 

Jan Andersson 

Ordförande  

 

Efter årsmötet ser styrelsen ut enligt 

ovan, med ett undantag att Sven-

Evert Kronberg valt att inte om-

väljas. 

 

BIBELORD 

”Jag upphör därför aldrig att tacka 

Gud för Er när jag nämner Er i mina 

böner, sedan jag har hört om Er tro 

på Herren Jesus och Er kärlek till 

alla de heliga.”  

Ef.1:15/16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Sörgårdens Kursgård och 

vandrarhem i Värmland 

 

Sänder en hälsning från Sörgården 

och vårashramet som bestod av tre 

arbetsdagar, en bönedag styrelse- 

och årsmöteshelg. Det blev som van-

ligt en fin gemenskap under dessa 

dagar med mycket lovsång och bön. 

Tack alla Ni som deltog i arbetsgem-

enskapen både före, efter och under 

ashramret. Utan Er hjälp skulle det 

aldrig gå att driva Sörgården. Bön 

och arbete är en framkomlig väg i 

Guds Rike.  

I samband med årsmötet lämnade 

Harald Olsson styrelsearbetet. Han 

kommer i fortsättningen ingå i grup-

pen hedersledamöter. Harald och 

Marianne har varit och är engagera-

de i arbetet på Sörgården i ca 25 år 

tid. För Haralds del har han tillhört 

Sörgårdsstyrelsen lika länge där han 

under flera år varit ordförande. Vi 

säger ett stort och innerligt TACK 

för Ert helhjärtade engagemang för 

Sörgården och Ashram under de år 

som ligger bakom. Vi ser fram emot 

att få möta Er i bönegemenskapen 

och i andra sammanhang. 

 

 

 

Efter årsmöte består Sörgårdsstif-

telsen styrelse består av:   

Reidar Lindberg ordförande 

Lilian Gustafsson vice ordförande 

Lars-Olof Frisk sekreterare 

Annika Fisk ledamot 

Åke Johansson ledamot 

Birte Sanderhoff ledamot 

Gerd Utbult Ashrams representant  

Lasse Jonsson kassör ej ledamot 

 

 

 

 

 

På Sörgården går livet vidare, vi är 

fortfarande i stort behov av frivillig-

arbetare för röjning i skogen och till 

målning och underhåll av byggna-

der. 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 3 september, 1 oktober,  

5 november och 3 december 

 

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 hö 
 



 

 

 

 

 

 

Höstashram i Värmland 

med arbetsgemenskap 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil   

Tid:       16-20 september       

Pris:      Frivillig avgift 

Anm.     0554-150 02, 153 99 

Endagsashram  

Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil             

Tid:       21 september        

Ledare:  Bengt Ohlsson 

Pris:      275:- 

Anmälan: 0554-150 02, 153 99  
 

Mansashram på Västkusten 
Plats:     Sion på Rörö     

Tid:       4 – 6 oktober        

Ledare:Bengt Ohlsson o Stefan Larsson 

Pris:       Hela helgen 460:- 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  

 

KVINNOASHRAM  

i Göteborg  
Plats:      Johannesgården,                 

Tid:        25-27 oktober           

Ledare:   Lilian Gustafsson och  

               Annika Fisk 

Pris:        Helpension + kursavgift  

            1250:- eller eget boende 750:-   

Anm:      031-96 70 37 Utbult  

                eller 29 70 15 Prytz 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÖSTASHRAM  

i Västerbotten 
Plats:    Hedlundakyrkan, Umeå      

Tid:       1-3 november 

Ledare: Bengt Ohlsson, Thomas Ahlberg och 

Perolof Lundkvist 

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 för- 

             medlas av Eivor Holmlund 

Anm./info: Holmlund 090-19 55 90, 070-335 

97 92 el. holmlund@telia. com  
 

ENDAGSASHRAM  

i Västerbotten 
Plats:      Lycksele Missionskyrka 

Tid:        9 november 

Ledare:  Bengt Ohlsson 

Pris:       275:-  

Anm.     Lindberg 0932-303 32  

 

ENDAGSASHRAM  

i Värmland 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil             

Tid:       7 december        

Ledare:  Bengt Ohlsson 

Pris:      275:- 

Anmälan: 0554-150 02, 153 99  

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 

 

 

 

 

 

 

 

Ashramprogram 
Hösten – Vintern 2013 

 



 

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. 

 
 

ISRAELRESA 2014 

Vi håller på att ta emot intresse-anmälningar 

för en resa till Israel under hösten 2014, under 

lövhyd-dehögtiden. Vi är idag 14 deltag-are, vi 

hoppas att några fler skall anmäla sig. Är Du 

intresserad hör av Dig snarast till vår 

expedition  
 

FÖRSAMLINGSASHRAM/ 

BIBELDAGAR 

Inför hösten och vinter har jag flera helger 

obokade och medverkar gärna i någon 

församling eller ekumeniskt på den plats där 

Du bor.  

Detta är en fin möjlighet att stanna upp en 

helg, några dagar eller en dag för att – ”följa 

Herren till en plats där vi kan vara ensamma 

med honom och vila oss lite”, inför Ordet i bön 

och lovsång. 

Du är välkommen att ta kontakt med; Bengt 

Ohlsson 0554-150 02 eller 153 99. 
 

 

Vi söker någon eller några  
som är intresserad av att samman-ställa de fyra 

nummer som ges ut varje år av 

ASHRAM-NYTT 
Är Du intresserad, kontakta vår expedition (se 

baksidan)  

eller Ashrams ordförande Jan Andersson 0910-

164 87  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N N O N S 
Tiden närmar sig för Bengt Ohlssons 

pensionering. Med anledning av detta söker vi 

en efterträdare till honom. 

Tjänsten innerhåller dels att vara föreståndare 

för Ashrams kursgård Sörgården som ligger i 

Värmland, dels att fungera som Ashramledare. 

Den senare uppgiften innebär att leda Ashram 

ute i landet och på Sörgården. 

Den eller de personer vi söker bör vara 

praktiskt lagda med ett brinnan-de intresse för 

den Kristna Ashram-rörelsen och ha en vana 

att undervisa från Bibeln. 

För mer information kontakta ordför-ande för 

den Kristna Ashramrörelsen, Jan Andersson på 

tel. 070-200 62 78, eller ordförande för 

Sörgårdsstiftel- 

sen, Reidar Lindberg på tel. 070-210 77 21 

eller nuvarande Ashramledare Bengt Ohlsson 

0554-150 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 
 

Under årets sju första månader har det kommit in; 96 932:- (71 275:-) i gåvor och 18 100:- i vängåva 

samt 13 700:-  (16 691:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  53 460:- (57 849:-) i gåvor, 49.600:-  (31.800:-) i "50 ger 100" 

och  27 853:- (38 230:-) i kollekter sam Sörgårdsfonden 400:-   (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 om Du behöver 

inbetalningskort för – ”Vängåvan till Ashram” och ”50ger 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 Jan Andersson, Erik 

Lagevik och Birte Sanderhoff.                  

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


