
Vänbrev nr 3 2014 

SKÖRDEN ÄRMYCKEN MEN 
ARBETARNA ÄR FÅ,  

BE DÄRFÖ SKÖRDENS HERRE 
ATT HAN SÄNDER ARBETARE 

TILL SIN SKÖRD 
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I Guds välsignade händer 

I vår senaste styrelse- och årsmötes-
helg 9-11 maj beslutade vi att likt Ab-
raham (när han bar fram Isak, 1 

Mos.22:1-19) bära fram Sörgården på 
Guds altare för att söka Hans svar; vad 
är Guds vilja med Sörgården inför 
framtiden. Beslutet innebär att om vi 
inte har hittat någon (”…bagge…”) 
lösning för ekonomin eller fått ett 
Guds tilltal så samtalade vi om att 
pröva tanken att eventuellt avyttra Sör-
gården. 

Vi vet att det var Gud som gav Art-
hur Haage en vision, när han var fyra 
år gammal; ”När jag blir stor skall jag 
köpa Sörgården, så att Du, Jag och 
Jesus kan bo där” sa Arthur till sin 
mamma. Sedan bar han denna vision 
med sig genom hela livet. År 1967 
köpte Arthur och Rosa Haage Sörgår-
den. Första kvällen när de flyttat dit 
1968, stod de uppe i övervåningens 
hall och såg ut över Klacksjön och där 
överlämnade de Sörgården i Guds väl-
signade händer. Sedan började de att 

söka efter någon organisation som var 
beredd att förvalta Sörgården och för-
söka bygga upp en kursgård för kristen 
verksamhet. Många var det som fick 
frågan men man svarade nej, så gjorde 
också Ashram flera gånger det var 
först 1983 som man besluta-de att göra 
ett försök. Den 20 maj 1984 invigdes 
Sörgården som kursgård för Kristna 
Ashramrörelsen och så har den funge-
rat i 30 år nu. Under de första åren var 
det full fart på verksamheten och 
många frivilligarbetare, men under de 
senare åren har vi fått ställa in många 
Ashram och uthyrningarna. Då även 
frivilligarbetare har minskat gör detta 
att inte ekonomin fungera.  

I Stiftelseurkunden är förbehållet att 
överskottet av verksamheten eller vid 
en försäljning kommer pengarna att 
fonderas för utdelning av bidrag till 
vård och fostran av barn och ung-
domar. 
Vi vet att Sörgården varit till stor väl-
signelse både för grupper och för en-
skilda som varit här. Nu är frågan  

 Sörgårdens Kursgård  

och vandrarhem i Värmland  
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om vi skall avsluta detta projekt och 
inrikta oss på att arbeta vidare med 
Ashramidén genom att hyra in oss på 
folkhögskolor, kursgårdar och sam-
arbete i församlingar. 

Som bönelivsrörelse förenas vi nu i 
bön om klarsyn och lyhördhet hur vi 
skall gå vidare. 

 

Vi har fått minst två bönesvar 

Den 10 maj samtalade styrelsen om 
Sörgårdens framtid enligt ovan och den 
11 maj skriver en broder ett brev där 
han erbjuder sig att hjälpa till med ca. 
50.000:- till en traktor med skopa. 

I bönebrev 33 den 9 nov. 2009 bör-
jade vi be om en traktor med skopa för 
bl.a. fliskörning och snöröjning. Nu har 
vi fått bönesvar, så det lönar sig att be. 
Ibland kommer bönesvaren direkt, 
ibland kommer de senare, men aldrig 
för sent. 

Idag har ytterligare en anonym person 
skänkt en gåva på 70 000:- och med 
den andra gåvan på 55 000:-  så har vi 
125 000:- att köpa traktor för.  

Nu har vi köpt en Ford 6610, års-
modell 1983 med fyrhjulsdrift och en 
ny skopa.  

Ett annat bönesvar är Anders Eriks-
son från Örträsk som kom hit vid påsk-
tid och erbjöd sig att hjälpa till med 
skogsröjning. Han gör ett bra jobb i 
skogen, en del dagar jobbar han ideellt 
och några dagar tar han betalt för att 
klara sitt uppehälle.  

Detta böneämne har funnits med i 
våra bönebrev sedan den 15 aug. 2006. 

Gud hör våra böner och Han svarar 
alltid i rätt tid. Tack Gode Gud – Tack 
alla bönevänner – Tack Ni som förmed-
lat bönesvaren. 

”Herre Led mig Dag för Dag i Din 
vilja vill jag Va” som det stod på ett av 
inbetalningskorten.  

 

Ny Gårdsföreståndare 
För ett halvår framåt har Lars Olsson 

anställts på halvtid. Från den 25 aug. 
kommer han att ta hand om det över-
gripande ansvaret för förvaltningen och 
verksamheten. Lars med hustru Mari-
anne och deras dotter Ida bor ca.4 km 
från Sörgården, så Lars kommer att 
pendla. Vi hälsar Lars med familj väl-
kommen in i tjänsten och omsluter dem 
i våra förböner. 

Det innebär att Bengt Ohlsson kom-
mer att avsluta sin halvtidstjänst på 
Sörgården den 15 september. Däremot 
kommer han att vara kvar på halvtids-
tjänst i Ashram tills vidare, där också 
tjänsten i Fagerås Baptist-församling 
ingår. 

Styrelsen fortsätter att försöka hitta en 
lösning för framtida personalbehov för 
Sörgården. T.ex. någon som kan bo på 
Sörgården och som kan hjälpa till med 
arbetsuppgifter på gården.  

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

tisdagar  kl. 19.00 
den 2 september, 7 oktober,  
4 november och 2 december      

 

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 när  det finns 
folk på gården och då det inte är an-

nan verksamhet – Välkommen! 
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Hösten  2014  

 

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

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

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

HÖST-ASHRAM Värmland 
Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:      14-16 november           
Ledare   Bengt Ohlsson och  
  Lilian Gustavsson 
Pris:       Dubbelrum 940:- 
  Enkelrum1040:- 
Anmälan:  0554-150 02, 153 99  
Eller :  ashram@hem.utfors.se   

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 

 
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 , 153 99 
Eller :  ashram@hem.utfors.se   

TEMAHELG  
Med Ashraminslag  

Nyandliga rörelser i vår tid. 
Plats:   Sörgården kursgård Kil 
Tid:      21-23 november  
Ledare:   Gertrud Storsjö och 
  Bengt Ohlsson  
Pris:       Dubbelrum 940::-   
  Enkelrum1040:- 
Anmälan:  0554-150 02, 153 99 
Eller   ashram@hem.utfors.se 
  

HÖSTASHRAM i Värmland 
Med arbetsbemenskap 

Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:      8-11 september           
Pris:        Frivillig avgift 
Ledare   Bengt Ohlsson och  
  Lars Olsson 
Anmälan:  0554-150 02, 153 99  
Eller :  ashram@hem.utfors.se   
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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 Ash-

ramrörelsen expedition 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. 

 
FÖRSAMLINGSASHRAM/ BIBELDAGAR 

 
Inför hösten och vinter har jag några helger som jag kan medverkar i någon för-
samling eller ekumeniskt på den plats där Du bor.  
Detta är en fin möjlighet att stan-na upp en helg, några dagar eller en dag för att 
– ”följa Herren till en plats där vi kan vara ensamma med honom och få vila oss 
lite”, inför Ordet i bön och lovsång. 
Du är välkommen att ta kontakt med; Bengt Ohlsson 0554-153 99. 
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Den kristna Ashramrörelsen lik-
som driften av Sörgården är bero-
ende av gåvor för att arbetet ska 
fungera. Det är med stor tacksam-
het som vi ser hur generöst gåvogi-
vandet varit under 2013, vilket lett 
till ett ekonomiskt överskott för 
Ashram. Vi är också tacksamma 
till alla frivilliga som hjälpt till 
med arbetet på Sörgården. Ett stort 
tack till regionombuden ute i lan-
det som lägger ned ett stort arbete, 
vilket ofta är en förutsättning för 
att kunna genomföra ett ashram. 
Ett extra stort tack till alla gamla 
ashramvänner som inte längre or-
kar vara med på våra ashram, men 
som är trogna förebedjare.  

 
Ashramarbetet  
Antalet ashramdeltagare har varit 

ungefär detsamma 2013 som tidi-
gare år. Tack vare ett utökat samar-
bete med församlingar ute i landet 
har vi nått nya människor. Under 
hösten deltog vi också i ett ashram 
på Åland. Vi har det senaste året 
för-sökt hitta nya lösningar så att 
kostnaderna för deltagarna ska bli 
lägre. Vi har den förhoppningen att 
kunna nå fler människor i vårt land 
från norr till söder. Vi tror att 
kristna Ashramrörelsen fortfarande 
har en uppgift i svensk kristenhet.  

 

Vi vill finnas med och vara till 
välsignelse.  

 
Personal  
Som tidigare år är Bengt Ohlsson 

den ende som har en fast anställ-
ning inom den Kristna Ashramrö-
relsen. Fagerås Baptistförsamling 
har fortsatt att köpa 15% av Bengts 
tjänst även under 2013. Där uppe-
håller han en tjänst som pastor. Det 
innebär att hans tjänst minskat med 
motsvarande tid inom Ashram. Un-
der sommaren och hösten har an-
strängningar gjorts för att hitta en 
lämplig efterträdare till Bengt när 
han går i pension. Under det 
gångna året har vi inte lyckats hitta 
den person eller de personer som 
kan överta Bengts arbete. Vi forts-
ätter därför under våren 2014 att 
söka vidare efter en lämplig efter-
trädare. Vi är tacksamma till Bengt 
och Gun-Britt för det arbete de ut-
fört de gångna åren och speciellt 
för det sista slitsamma året.  

Vid årsmötet 2013 valde Sven-
Evert Kronberg att lämna syrelsen.  

 
Ekonomi  
Styrelsen föreslår att årets över-

skott 59 239 kronor läggs till det 
egna kapitalet.  
 

Fortsättning från Ashramnytt nr 2  2014 
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Vi vill hälsa Per-Ola Eklund välkommen som var ansvarig för Ashram-
Nytt framöver. Han svarade på vår annons i vän-brev 3 och i stort glädje 
och tacksamhet tog vi emot hans erbjudande att hjälpa oss. Per-Ola har 
medverkat i några Ashram på Sörgården och därmed känd av några av oss. 
Han ansvarade även för förra numret av Ashram-Nytt, så han är redan inne 
i arbetet. 
Han kommer att behöva vår hjälp med bidrag till följande Ashram-Nytt; 
Vittnesbörd, dikter, bilder till framsidan mm. 
Du kan skicka detta till:  
Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta  
716 93 Fjugesta tel.0585-203 46, per.ola.eklund@telia.com  

 



Detta nummer av Ashram-Nytt har  Per -Ola Eklund haft ansvar för, med 
hjälp av Bengt Ohlsson, Sigrid Forslin och Jan Andersson.  
 

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer  i slutet på november . 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 oktober 
 
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 
 

Gårdsföreståndare: 
Lars Ohlsson Lindesnar Våxnäs 665 92 Kil 
Mobil: 070-653 42 46 

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 årets tre första månader det kommit in; 52 441:- (86 062:-) i gåvor och  
8 900:- (13 800:-) i vängåva samt 14 660:-  ( 13 700:-) i kollekter för Ashrams 
räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  167 670:- (42 098:-) i gåvor, 30.280:-  
(31.900:-) i "50 ger 100" och   12 510:- (20 172:-) i kollekter   (Inom  parentes 2013 
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”. 


