
Vänbrev nr 2 2014 

Foto: Sigrid Forslin  
Korset i kapellet på Hållandsgården.  
Bakgrunden är tovad ull, korset i trä.  

Vi tar tacksamt emot bidrag till kommande Ashram-Nytt; Vittnesbörd, 
dikter, bilder m.m. som tas med i mån av plats.  

Se adress på baksidan.  



Lördagen den 8 februari 
hade 20 personer samlats till 
en Ashramdag på Götabro 
kursgård i Närke.  

Åke Johansson inledde och hälsade 
alla välkomna till Götabro. För musi-
ken under dagen svarade Bo Nicander. 
Ledare var Bengt Olsson och Irene 
Johansson, pastor i Ebeneserförsam-
lingen Binninge, Fjugesta.  

 

- Vad gör vi med resten av vårt liv, 
var rubriken på Irene Johanssons 
undervisning och hon svarade, brinn 
för Jesus!  Vad gör vi med vår tid och 
hur viktigt det är att stanna upp i tidens 
allehanda för att likt Maria sitta ner 

vid Jesu fötter. Alldeles för många 
saker kommer i vår väg och hindrar 
oss från att ta tid tillsammans med Je-
sus!!! Våra ”måsten” som vi själva 
konstruerat!!!  

Liksom ett ljus är ämnat att brinna 
tills det tar slut, är det med vårt liv 
som kristna. Ta tillfällena, fånga dagen 
och stunden, vittna för de människor 
vi möter vad Jesus har gjort.  

Bengt talade om de viktiga stunderna 
av återhämtning och vila som också är 
Ashrams grundidé, att ge sig själv tid 
för bön och att lyssna in Guds vilja i 
sitt liv och hämta kraft. Jesus är källan, 
i Honom och hos Honom kan vi få nåd 
och förlåtelse. Och tänk, samma kraft 

som uppväckte Jesus 
från det döda verkar i 
oss som tror!  

 Mirjam Johansson Gun-Britt Olsson  Bengt Olsson           Irene Johansson Åke Johansson 

Bo Nicander 
Irene Johansson   
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Det stormar minst sagt i hela 
vår värld både i den fysiska och 
den andliga. Stormar, orkaner, 
cykloner, tornados, översväm-
ningar och tsunami drar fram 
över kontinenter och länder med 
stor förödelse och stort mänskligt 
lidande. Även vårt land har 
drabbats av stormar i mindre 
skala men som ändå förstört 
stora skogsområden. Många en-
skilda har drabbats hårt med 
personliga tragedier till följd. 

 
Men ser  vi ut över  vår  vär ld for ts-

ätter terror, stridigheter och krig i allt 
större omfattning där många oskyldiga 
drabbas. Ingen hänsyn tas till kvinnor 
och barn. Tvärtom utnyttjas de i 
många länders krigsföring. Stora flyk-
tingströmmar för-söker hitta trygga 
platser i vår värld. Men vår värld är 
inte en trygg plats.  

Det pågår en ständig kamp mellan 
mörkret och ljuset. Jesus säger i Joh. 
10:10 ”Tjuven kommer bara för att 

stjäla, slakta och döda. Jag har kommit 
för att de ska ha liv, ja, liv i överflöd”. 
Paulus skriver i brevet till kolosserna 
(kap 1: 13), ”Han har frälst oss från 
mörkrets välde och fört oss in i sin 
älskade Sons rike.” Men det innebär 
inte att mörkrets makter har upphört 
med att attackera oss.  
Därför  är  Paulus ord till efesierna 
(Ef.6:10-11) minst lika angelägna 
idag. ”Till sist bli allt starkare i Herren 
och i hans väldiga kraft. Tag på er hela 
Guds vapen-rustning, så att ni kan stå 
emot djävulens listiga angrepp.” Vi 
strider mot världs-härskare här i mörk-
ret, mot ondskans andemakter i him-
larna. Den striden vinner vi aldrig i 
egen kraft utan bara i Herrens kraft. 
Herren har ställt vapen till vårt för-
fogande som inte är köttsliga, utan de 
är mäktiga inför Gud  

Fortsättning på sida 6 

Alain höll morgonbön i kapellet 
Sörgården den 22 januari, på Vik-
tordagen.  

Joh 11: 41.FADER jag tackar 
Dig för att Du har hört mig! Efter 
4 år i bön och väntan, victory 
(seger).  

Obs vers 44: gör honom fri och 
låt honom gå.  

Med uppehållstillståndet som 
bevis kan vi i bönegruppen kon-
statera detta under.  

Avresa från Sörgården som seg-
rare 

   
  Häls Birte 

  Victory 2011-01-22 Viktor  
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Sommaren och hösten  2014  

ENDAGSASHRAM  
i Gästrikland  

Plats:      Missionskyrkan Torsåker    
Tid:         17 maj 
Ledare:   Bengt Ohlsson 
Pris:      275:-       
Anmälan:  Stendahl 0290-400 20  

            

ALLA ÄR VÄLKOMNA 
TILL 

Kristna Ashramrörelsens och  
Sörgårdsstiftelsens 

Årsmöte 10 maj kl.14.00 och 
Förbönsgudstjänst kl.19.00 

Servering efter båda samlingarna 

ENDAGSASHRAM  
i Värmland 

Plats:      Sörgårdens kursgård Kil  
Tid:         24maj 
Ledare:   Bengt Ohlsson och Lilian 
  Gustafsson 
Pris:      275:-       
Övrigt: Vill Du tillbringa mer tid
   i stillhet och bön kan Du 
  komma tidigare och stan-
  na  längre. 
Anmälan: 0554-150 02, 153 99  
 

 

SÖRGÅRDSMÖTET 
i Sörgårdens kapell 

Söndagen den 29 juni kl.14 
Bengt Ohlsson,  

Bernth och Birgitta Fält Solberg    
Servering 

VÅRASHRAM  
med Årsmöteshelg 

Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:      9 –11 maj    
Ledare:   Bengt Ohlsson,  
  styrelserna 
Pris:       Frivillig gåva  
Anmälan:  0554-150 02, 153 99 

PINGSTASHRAM 
i Västerbotten 

Drick djupt ur Andens flöde 
Plats:  Pingstkyrkan Vännäs     
Tid:      6-8 juni  
Ledare:   Bengt Ohlsson, Per Gun-
  nar Israelsson  och 
  Magnus Enström  
 Pris:       800:- för kursavgift,  
   lunch, och middag.  
  Fika betalas på plats 
  Logi och frukost ordnar 
  Du själv.  
Förslag:  Fridhem 070-81 68 907. 
Anmälan:  Margareta M Lindberg 
            070-630 33 24 eller  
          Reidar Lindberg 070- 210 77 21 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:       5 – 8 maj   
Ledare: Bengt Ohlsson m.fl. 
Pris:        Frivillig gåva  
Anmälan:    0554-150 02, 153 99 
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ASHRAM på ÅLAND 
Plats:       Lemböte lägergård 
Tid:         25 – 27 juli    
Ledare :  Bengt Ohlsson o Dan Vik 
Pris:     Helpension + kursavgift 
  134 Euro  
  Om du fyllt 65  år  112  E 
Övrigt:  Om Du/Ni vill kan ni  
  förlänga detta Ashram  
  med semester på Åland  
  som erbjuder fantasiska 
  utflykter på cykel eller  
  bil. Boende kan ordnas i 
  stugbyar. 
Anm:   Anmälan senast 9 Juli 
  Vik 003584573431440  
  eller  
            dan.vik@aland.net 
            Ashramsexp 0554-150 02 
            ashram@hem.utfors.se 

F J Ä L L A S H R A M 
Plats:  Hemavans Fjällstation 
Tid:      26-29 augusti 2014  
Ledare: Bengt Olsson 
Pris:       ca. 2200:- i dubbelrum  
 

Anmälan: OBS .senast 23 juni; 
Holmlund 090-19 55 90, 070-335 97 
92 eller holmlund@telia.com   
 

Sörgården 0554 –150 02              
e-post: ashram@hem.utfors.se   
              

KVINNOASHRAM Värmland 
Drick ur källan 

Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:      19-21 september           
Ledare:   Lilian Gustafsson och  
  Annika Fisk 
Pris:       Dubbelrum     940:- 
  Enkelrum     1 040:- 
Anmälan:  0554-150 02  

KVINNOASHRAM Göteborg 
Nära kristus 

Plats:  Johannesgården 
Tid:      24– 26 Oktober  
Ledare:   Lilian Gustafsson och  
  Annika Fisk 
Pris:       1250:- Helpension + kurs-
  avgift, eller eget boende 
  750:-     
Anmälan:  031-96 70 37 Utbult  
 Eller 031-29 70 15 Prytz 

 
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 Ash-
ram 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 
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Fortsättning från sida 3 

att bryta ned fästen. Vi strider inte på 
världens sätt, Guds vapenrustning är 
inte något yttre pansar vi tar på oss. 

 När  David stred mot Goliat tog 
han av sig Sauls rustning som inte pas-
sade honom och gick till synes utan 
skydd ut i striden. Men David bar Guds 
rustning och besegrade Goliat. Guds 
rustning är ett skydd när vi lever våra 
liv på ett rätt sätt, Den förutsätter att vi 
lever i sanningen, iklädda Kristi rättfär-
dighet och en villighet att bära ut bud-
skapet om Jesu död och uppståndelse. 
Tron på Jesus som Guds Son är en 
sköld mot den ondes alla brinnande 
pilar. Så får vi av nåd ta emot Guds 
levande ord som är den frälsningens 
hjälm som skyddar vårt tankeliv och 
Andens svärd som åtskiljer ande och 
själ och är en domare över hjärtats upp-
såt och tankar. Vi iklär oss vapenrust-
ningen under det att vi lever i ständig 
åkallan och bön och alltid ber i Anden.  

Samtidigt som vi är  involverade i 
den andliga striden är det viktigt att vi 
håller fast vid hoppets bekännelse 
”Kristus i oss vårt härlighetshopp”. 
Gud har uppenbarat sin plan att i Kris-
tus sammanfatta allt i himlen och på 
jorden när tiden är fullbordad. Det har 
väl inte undgått någon att mörkrets 
makter breder ut sig i vår värld och 
även i vårt land. Då är det underbart 
veta att ondskan inte har sista ordet 
utan Gud själv som gett sin Son det 
namn som är över alla namn för att i 
Jesu namn alla knän ska böja sig i him-
len, på jorden och under jorden och alla 
tungor bekänna, Gud Fadern till ära att 
Jesus Kristus är Herren.  

Det är  också den kr istna Ashrams-
rörelsens bekännelse JESUS ÄR 
HERRE. Vi är en bönelivsrörelse där 
den personliga bönen och bönegemen-

skapen med andra kristna är viktig. 
Vårt land och våra församlingar behö-
ver en böneväckelse. Den kristna Ash-
ramrörelsen vill med den helige Andes 
hjälp vara med och inspirera kristna till 
ett mer aktivt böneliv. Vid våra ash-
rams är bönen, ordets förkunnelse och 
gemenskapen viktiga hörnstenar. Vi har 
en fortsatt längtan att Sörgården ska få 
bli en välsignad böneplats där männi-
skor får mötas inför Guds ansikte i 
åkallan och bön.   

(Årsberättelsen  fortsätter i nästa nr ) 
 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 
tisdagar  kl. 19.00 

den 6 maj, 3 juni, 1 juli, aug. in-
ställt, uthyrning och 2 sept.     

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

ringa in Ditt böne- eller tacksägelse-
ämne. 

Vi har också som regel bönesamling-
ar varje dag kl. 8.30 och 13.30 då 
det inte är annan verksamhet – Väl-

kommen! 
 

Gud hör bön 
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Efter en mild vinter kom våren tidigt 

i år. Vår plan att gallra i skogen gick 
inte att genomföra på grund av att det 
inte blev någon tjäle i marken och detta 
kommer att märkas i vår ekonomi. Nu 
får vi be och hoppas på mer uthyrning-
ar som kan hjälpa till att täcka alla ut-
gifterna. Vad vi vet idag är att vi har 
uthyrningar till två Tyska grupper och 
en uthyrning till en sångledarkurs, alla 
dessa med självhushåll.  

Vi behöver hjälp med värdskapet på 
Sörgården under stora delar av juli och 
augusti månader.  

Behöver också hjälp av snickare och 
målare för att göra i ordning ladu-
gårdsbyggnaderna och härbret samt för 
att göra färdigt arbete på huvud-
byggnaden.  

Vi behöver också hjälp med röjning i 
skogen samt flishuggning. 

– Om Du/Ni som läst detta och kan 
tänka Er att hjälpa till någon vecka eller 
dagar. Hör av Er till oss, kon-
taktinformation se baksidan! 

Vi har inte hittat någon fullständig 

lösning för framtida personalbehov för 
Sörgården. Vi har en del personer som 
vi samtalar med för att se om de kan 
vara de som skall ta över föreståndar-
skapet för Sörgården. Ni få gärna vara 
med och be att Guds vilja få ske i valet 
av rätt efterträdare. Vet Ni om någon 
som är intresserad hör av Er snarast till 
oss. 

På det senaste styrelsemötet besluta-

des att vi ska fortsätta med fliseld-
ningen, då det blir för dyrt att byta till 
berg- och markvärme. Det inne-bär att 
vi skall göra en renovering av flisbrän-
naren för att få bättre effekt. Detta 
kommer att ske under april månad. Vi 
håller också på med att byta en del av 
inredningen i köket för att det skall 
fortsätta vara godkänt av miljökontoret. 

 Sörgårdens Kursgård  

och vandrarhem i Värmland  



Detta nummer av Ashram-Nytt har  Per -Ola Eklund haft ansvar för, med 
hjälp av Bengt Ohlsson, Birte Sanderhoff, Sigrid Forslin och Jan Anders-
son.  
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer  i slutet på augusti. Vi tar  
tacksamt emot vittnesbörd, dikter, bilder till framsidan mm. till nästkom-
mande Ashram-Nytt. Du kan skicka detta till Kristna Ashramrörelsen, se 
adress nedan,  
eller till Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta 71693 Fjugesta, Tel 0585-20346 
Email: per.ola.eklund@telia.com 
 
Vi vill ha bidragen senast den 15 juni 
 

Anmäl adressändringar Om Du inte vill missa Ashram-Nytt vid adress-
ändring måste Du meddela oss Din nya adress. Posten har inte längre någon 
kostnadsfri eftersändning. 

 

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

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                         

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 

Under år 2013 har det kommit in; 152 308:- (164 313:-) i gåvor och 29 500:- 
(5 000:-) i vängåva samt 20 916:-  (24 368:-) i kollekter för Ashrams räkning.  
Till Sörgården har  det  kommit  in;  136 020:- (137 254:-) i gåvor, 71.450:-  
(65.300:-) i "50 ger 100" och  42 253:- (59 248:-) i kollekter sam Sörgårdsfon-
den 4 445:- (3 648:-)   (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 ”50 ger 
100 till Sörgården”. 
Vi har gåvogram att använda vid; dödsfall, födelsedagsgåvor och julgåvor. Vi tar 
också emot testamenten – kontakta vår expedition. 


