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Jag sitter ofta och mediterar,
tänker och filosoferar.

Då blir det ofta om tidens all-
var. Jag tycker mig stå i kön,
ibland är man ett nummer i kön,
då man ringer ett samtal, till ex.

Då får jag höra. Du har num-
mer 4 i kön, så flyttas man fram,
ett steg. Du har nummer 3 i kön.
Så rätt som det är så kommer
det, - Du står först i kön. Då kan-
ske man nästan har glömt vad
saken gällde.

Då tänker jag så här. Står jag i

kön, då jag väntar på bönesvaret,
också? Jag, ber så ofta, Gud, låt
mej inte bli blind, det är för mej
en så skrämmande tanke.

Jag, kanske oroar mej i onödan.
Prövningens tid kanske inte, är
så lång. Snart, kanske, jag står
först i kön. Bäst att vara redo, till
hans möte. Vilken dag vilken
glädje och vilket jubel, att få se
Jesus sådan som han är. Osv

Tankar i vardagen
av Karin Ackeby

Nitälskan Jalusi Svartsjuka

Gud är ljus och intet mörker
finns i honom

1 Joh 1:5

Gud är kärlek
1 Joh 4:8

I Mose samtal med Gud 2 Mos
33, beder han i vers 18 ” Låt mig
alltså få se din härlighet” och vi-
dare fick han se det i vers 19-23
Herrens ljus och skönhet.

Herren heter
Nitälskare

2 Mos 34:14 En nitälskande Gud
är Han, i tysk bibel fortsätter ”
och han förväntar också av er en
odelad kärlek.

Rivalen, Djävulen utsättes för
det enda svarta som nämns i sam-
band med Gud;

Svartsjukt KRAV
På återlämnande Jak 4:5

Svartsjuk övervakning
2 Kor 11.2-3
Jag (Paulus) vakar över er lika

svartsjukt som Gud…...

Birte Sanderhoff

Mina tankar

Språkvariationer
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av Birger Skoglund

Jag förberedde mig för min pre-
dikan i Smålandskonferensen och
sökte att få ett levande budskap.
Plötsligt ser jag ett spindelnät
långt ifrån vackert. I spindelnnä-
tets mitt satt en ohyggligt skräm-
mande svart spindel. I nätet var
det fullt med döda djur. Där fanns
naturligtvis flugor men också
vackra fjärilar bland annat en gul
citronfjäril som hade glatt betrak-
taren med sin Iivfyllda dans, där
fanns den vackra påfågelsögat
med sin vackra färger. Men de var
döda. De var utsugna och en tydlig
röst säger: så här ser stora delar
av min församling ut i dag

Jag gråter och säger Herre hur
går det då med Sverige och bud-
skapet från Smygehuk i söder osv.
Jag sa Herre, har också jag ansvar
för allt detta du visar mig? Herrens
svar var: ja det har du.

Gråter, men Herren säger: Jag
skall visa dig vad jag tänker göra.
Så förnimmer jag en stark vind
blåsa och den stora svarta otrevli-
ga spindeln gör allt för att behålla
sitt grepp men vinden är för stark
och den blåser bort. Jag vet inte

vart den tog vägen!
Nätet blåser ner och blir liggan-

de på marken. Jag ser på allt detta
och konstaterar att spindelnätet
ligger på marken med alla sina
döda. Jag säger; Herre de är ju
lika döda! Men Herren svarar:
Jag är inte färdig än! Så ser jag
en kraftig ström välla fram, den
flödar över det nerfallna spindel-
nätet och plötsligt lyfter den gula
citronfjärilen tillsammans med de
andra fjärilarna. Livet hade åter-
vänt. Detta vill jag göra med mitt
folk sa Herren Om mitt folk öd-
mjukar sig skall livet återvända.

Insänt av Erik Lagevik

En profetisk syn

”plötsligt lyfter den gula citronfjä-
rilen tillsammans med de andra

fjärilarna.
Livet hade återvänt. ”



4

ENDAGSASHRAM
i Värmland

Plats: Sörgårdens kursgård, Kil
Tid: 7 december
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian

Gustafsson
Pris: 275:-
Övrigt: Vill Du tillbringa mer tid i
stillhet och bön kan Du komma tidi-
gare och stanna längre.
Anmälan: 0554-150 02, 153 99

Bönedag i Värmland
Plats: Sörgårdens kursgård, Kil
Tid 18 januari
Ledare: Bengt Ohlsson
Pris Frivillig avgift
Övrigt: Vill Du tillbringa mer tid i
stillhet och bön kan Du komma tidi-
gare och stanna längre.
Anmälan: 0554-150 02, 153 99

ASHRAM i Närke
Plats: Götabro kursgård
Tid: 8 februari
Ledare: Bengt Ohlsson och Iréne

Johansson
Pris: 395:-
Anmälan: Johansson 0585-400 56

VINTERASHRAM Mullsjö
Plats: Mullsjö Folkhögskola
Tid: 14-16 februari
Ledare: Bengt Ohlsson och Alf

Källström
Pris: Dubbelrum 1 550:-

Enkelrum 1 900:-
Enbart lördag 430:-

Anmälan: OBS före 23 januari
0554-150 02 el. 153 99

ASHRAM i Stockholm
Plats: Andreaskyrkan, Södermalm
Tid: 21 – 22 februari
Ledare: Bengt Ohlsson och Gertrud

Storsjö
Pris: 480:-
Anm:Anmälan senast 30 januari

Granström 08-653 11 43
el. Ashrams exp. 0554-150 02
mail: Ashram@hem.utfors.se

Vårvinterashram
i Västerbotten

Plats: Missionskyrkan, Skellefteå
Tid: 7-9 mars
Ledare: Bengt Ohlsson och Stojan

Gajicki
Pris: 800:- 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
0910-120 96 Edvardsson
0910-187 95 Wiklund

ENDAGSASHRAM
för kvinnor i Värmland

Plats: Adolfsfors missionskyrkan,

Ashramprogram
Hösten - Vintern 2013-2014
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Köla
Tid: 22 mars
Ledare: Lilian Gustafsson och

Annika Fisk
Pris: 275:-
Anmälan: Annika Fisk 0571-331 07

VÅRASHRAM på Västkusten
Plats: i Sion på Rörö
Tid 4-6 april
Ledare: Bengt Ohlsson m.fl.
Pris: Hela helgen 460:-, lördag

250:- , lö-sö. 300:- för mat
(utom frukost) och kursav-

gift.
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

Plats: Sörgårdens kursgård, Kil
Tid: 5 – 8 maj
Ledare: Bengt Ohlsson m.fl.
Pris: Frivillig gåva
Anm: 0554-150 02, 153 99

fortsatt VÅRASHRAM
med Årsmöteshelg

Plats: Sörgårdens kursgård, Kil
Tid: 9 –11 maj
Ledare: Bengt Ohlsson, styrelserna

Pris: Frivillig gåva
Anmälan: 0554-150 02, 153 99

Planerade Ashram:

Pingstashram i Vännäs
6 – 8 juni

Sommarashram på Åland
25 – 27 juli

Om Du/Ni vill kan man förlänga detta
Ashram med semester på Åland som er-
bjuder fantasiska ut-flykter på cykel eller
bil. Boende kan ordnas i stugbyar.

Ashramprogram
Hösten - Vintern 2013-2014

ANMÄL DIG I GOD TID
minst 14 dagar i förväg

De folkhögskolor och kursgårdar som
vi samarbetar med behöver veta delta-
garantalet i god tid för att en Ashram-
helg 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 väg-
beskrivning – Ring de som tar emot
anmälningar eller till Kristna Ashram-
rörelsen expedition 0554-150 02 el.
153 99
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Sörgårdens Kursgård och vandrarhem i Värmland

Vi känner en stor tacksamhet till Herren som har gett oss en fin sommar och
höst med bra väder. Detta har gjort det möjligt att fortsätta med målningsarbe-
tet på huvudbyggnaden. Vi säger ett stort TACK till alla vänner som hjälpt till
med målningen och allt annat arbete här på Sörgården.

Under en uthyrning, till en Alphahelg, deltog Widar som till vardags bl.a.
håller på med att spruta rödfärg på ekonomibyggnader. Han såg att våra bygg-
nader behövde målas och Herren sa tydligt till honom att han skulle erbjuda
sig att göra det till ett vänskapspris. Vi tackade ja, så nu har ladugårds- och
magasinsbyggnaderna samt härbret fått ny rödfärg. Vi vill härmed säga Ett
stort TACK till Widar.

Styrelsen har beslutat att undersöka möjligheten att ändra uppvärmningen
av huvudbyggnaden och kapellet, från flis till bergvärme. Så inför nästa sty-
relsemöte väntas två offerter till underlag för ett beslut.

Just nu behöver vi hjälp med röjning i skogen. Vi behöver även någon/ någ-
ra som kan se till Sörgården när Bengt är ute på Ashram eller har ledig. Du/Ni
som vill hjälpa till välkomna att höra av Er på telefonnummer 0554-150 02
eller 153 99. Bengt Ohlsson

Föreståndarpar
sökes till Sörgården
Sörgården är en kursgård inom den Kristna
Ashramrörelsen. Den är belägen nära
Karlstad i Värmland.
Vi anordnar Ashram och bönedagar, samt
hyr ut gården till församlingar, grupper och
enskilda. Efter bön till Gud söker vi ett fö-
reståndarpar till skötsel av gården.
Ni som känner en kallelse till detta är välkomna att för mer info kontakta:
Reidar Undberg, mobil: 070-210 77 21 mail: reidarJindberg@hotmail.com
eller
Lilian Gustafsson, tel: 0571-20801, mail: gustaf-
sons.chbg@telia.com
Sista ansökningsdag: 1 december 2013.

Hemsida: www.kristnaashram.se
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Välkommen till förbönsgudstjänst
i Sörgårdens kapell
tisdagar kl. 19.00

den 3 december, 7 januari,
och 4 februari

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!



Vi önskar Er en välsignad Advents- och Julhögtid

och ett Gott Nytt År 2014 i Jesu namn!
Styrelserna samt Bengt och Gunbritt Ohlsson

Under årets tio första månader har det kommit in; 124 070:- (127 935:-) i gåvor
och 22 700:- i vängåva samt 14 550:- (18 591:-) i kollekter för Ashrams räk-
ning. Till Sörgården har det kommit in; 64 810:- (73 629:-) i gåvor, 57.850:-
(52.700:-) i "50 ger 100" och 31 963:- (81 579:-) i kollekter sam Sörgårdsfonden
500:- (Inom parentes 2012 års resultat)

Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också 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 må-
nader

Kristna Ashramrörelsen:
PlusGiro 45 97 93-6 Bankgiro 479-4376
Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kursgård och vandrarhem
PlusGiro 86 23 60-5 Bankgiro 977-7749

Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av
Erik Lagevik, Bengt Ohlsson och Birte Sanderhoff.

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 kostnads-

fri 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


