
Vänbrev nr 4 2014 

Hälsning från  
Fjäll och  

Pilgrimsashram i 
Hemavan, sida 7 

Att vara buren på  
bönens vingar. Det  
är att vila i hans  
famn. Han går till  
de svaga, och arma  
Han bär dej så  
tryggt i sin famn. 
 
 

Lämna, dej helt i hans  
händer Låt honom, ta   
hand om din, själ  
Då skall du känna  
trygghet och lugn i  
Din vilsna själ. 
 
 
 

Jag vet att du gärna  
vill, vara ett barn i  
hans trygga famn.  
Vill, känna dej buren  
och älskad, bevarad 
Från syndens band.  
Karin Ackeby 
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 TACK  

Vi vill rikta 
ett stort tack 
till Gunbritt 
och Bengt 

Ohlsson för 
deras insats 

som före-
ståndarpar 
på Sörgår-

den. 

De kom till Sörgården redan 
1984 och har verkat där i 2 om-
gångar med några års uppehåll 
då Bengt hade en pastorstjänst i 
Småland. 

Många och goda är de minnen 
vi har av Gunbritt och Bengt på 
Sörgården. Deras gästfrihet, 
kärlek och omtanke och inte 
minst glimten i ögat med humor 
och glada skratt kommer vi att 
bära med oss. 

Det gedigna arbete som Bengt 
har gjort både i skogen och 
praktiska arbete på gården kan 
inte värderas! Vi minns också 
med välbehag Gunbritts fantas-
tiska mat och övrigt husmorsar-
bete! 

Vi värdesätter allra mest det 
andliga arv som de lämnar efter 
sig. Där bönen och bönelivet 
varit det centrala och där Bengts 
undervisning alltid haft Jesus i 
centrum. 

Vi kan bara säga tack från 
våra hjärtan och önska dem 
Guds välsignelse i fortsättning-
en med fortsatt ashramarbete 
för Bengt och kanske nya vägar 
i Guds rike så småningom. 

 

Styrelserna  
genom Lilian Gustafsson 

Foto Siw Sjödin  
Bilden är från Fjällashram i Hemavan  
 2014 
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Presentation av Lars Olsson, 
ny gårdsföreståndare 

 
Hela mitt liv har jag betraktat mig 

som kristen. Jag är uppväxt i en fa-
milj som tillhörde och var aktiv i 
Grums missionsförsamling. När jag 
var 14 år byggde mina föräldrar ett 
nytt hus på min mors föräldragård i 
Lindesnar, Kil. Familjen flyttade över 
medlemskapet och engagemanget 
till Frykeruds missionsförsamling där 
Bengt Ohlsson var pastor. Genom 
Bengt kom jag i kontakt med Sörgår-
den och kristna Ashramrörelsen 
som betytt och betyder mycket för 
mig. Fokuseringen på bön, uppbyg-
gelse, andlig fördjupning och vila ser 
jag som Ashrams kännemärke. 

 

Jag utbildade mig till gymnasieek-
onom och jobbade på styckningsav-
delningen på Scan i tio år. När pro-
duktionen lades ner ville jag testa 
min kallelse och fullföljde Missions-
kyrkans pastorsprogram. När utbild-
ningen närmade sig slut kände jag 
inte att tiden var mogen för att gå in i 
ett pastorsjobb utan jag började i 
stället på antagningsenheten vid 
Karlstads universitet. När annonsen 
om föreståndarjobbet på Sörgården 
kom kände jag till slut att det kunde 

vara en möjlighet att dels få vara 
med och utveckla Sörgården och 
Ashramrörelsen men också att få 
möjlighet att få jobba lite med teo-
logi. 

 

Jag är gift med Marianne och vår 
dotter Ida är drygt 1 år. Vi bor i ett 
hus som vi byggt i närheten av mitt 
föräldrahem ca 5 km från Sörgår-
den.  

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 
 

tisdagar  kl. 19.00 
den 4 november, 2 december, 

6 januari och 3 februari     
 

Kan du inte närvara i kapellet är Du väl-
kommen att skriva, maila eller ringa in 

Ditt böne- eller tacksägelseämne. 
Vi har också som regel bönesamlingar 

varje dag kl. 8.30 när  det finns folk på 
gården och då det inte är annan verk-

samhet – Välkommen! 
Gud hör bön! 

 

VÄLKOMMEN 

Lars, Marianne  

och Ida 
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Vintern och Våren  2015 

Böndag  i Värmland 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:        17 januari    
Ledare:  Lars Olsson 
Pris:       Frivillig avgift 
Övrigt: Vill Du tillbringa mer tid i still-
het och bön kan Du komma tidigare och 
stanna längre. 
Anmälan: 0554-150 02 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
Vinterashram i Värmland  
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil   
Tid:        30 jan. – 1 februari         
Ledare:  Bengt Ohlsson och Lars 
              Olsson 
Pris:       Dubbelrum 940:- eller 
              Enkelrum 1 040:- 
Anm.     0554-150 02, 153 99  
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
 
 

VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:       Mullsjö Folkhögskola 
Tid:         13 – 15 februari  
Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  
                Källström 
Pris:         Dubbelrum  1 620:- 
                Enkelrum     1 970:- 
                Enbart lördag  460:- 
Anmälan: OBS före 22 januari  
                 0554-153 99, 150 02 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
 

Vårvinterashram  
i Västerbotten 

Plats:   Missionskyrkan, Skellefteå       
Tid:      6 – 8 mars 
Ledare:Bengt Ohlsson Stojan Gajicki 
             och Jan Andersson  
Pris:     800:- för kursavgift, lunch 
             och middag.  
             Enbart deltagaravgift 250:- 
             Fika betalas på plats. 
             Logi och frukost ordnar   
             Du själv. Förslag kan Du 
             få när Du anmäler Dig 
Info/Anm. 0910-164 87 Andersson  
                  0910-187 95 Wiklund 
                  0554-153 99  Ohlsson 
 

Böndag  i Värmland 

Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:        14 mars       
Ledare:  Lars Olsson 
Pris:       Frivillig avgift 
Övrigt: Vill Du tillbringa mer tid i still-
het och bön kan Du komma tidigare och 
stanna längre. 
Anmälan: 0554-150 02 
eller Ashram@hem.utfors.se 
 

 
ENDAGSASHRAM  

för kvinnor i Värmland 
Plats:   Adolfsfors missionskyrkan, Köla        

Tid:      28 mars          
Ledare: Lilian Gustafsson och  
             Annika Fisk 
Pris:      275:- 
Anm:    Annika Fisk 073-097 29 66 
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 VÅRASHRAM på Västkusten   
Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid:        17 - 19 april  
Ledare:  Bengt Ohlsson o Stefan 
               Larsson 
Pris:       Hela helgen 460:-, lördag 
               300:- , fr-lö. 400:- 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 

 

 
Ring och beställ Foldrar 

Det finns foldrar för samtliga Ashram 
där Du kan se programmet och få väg-
beskrivning – Ring de som tar emot an-
mälningar eller till Kristna Ashramrörel-
sen expedition 0554-153 99 eller 150 02 
el. Ashram@hem.utfors.se 
 

 
 
 

Bönetåget  
Vi har samtalat med ledningen för böne-
tåget och planerar att nästa år göra en 
gemensam resa med dem till den Gode 
Herdens kyrka i Soppero.  
Mer information kommer. 
Boka därför redan nu in den 1-9 augusti 
2015. 
Resan kommer att ske på Inlandsbanan 
+ buss.  

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. 

FÖRSAMLINGSASHRAM/ 
BIBELDAGAR 

Inför vinter och våren har jag några 
helger som jag kan medverka 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 
få vila oss lite”, inför Ordet i bön och 
lovsång. 
Du är välkommen att ta kontakt 
med; Bengt Ohlsson 0554-153 99. 

Gåvogivare – Deltagaravgifter 
Vi har bytt bank och är nu kund i 

Länsförsäkringars bank, som inte har 
något PlusGiro utan Bankgiro – det 
innebär som Du märker av inbetal-
ningskortet att vi i fortsättningen 

kommer att skicka med en bankgiro-
blankett. Under en övergångstid kan 

Du fortsätta att använda PlusGirot om 
det underlättar för Dig. Eftersom ban-
kerna inte längre håller på med kon-

tanthantering är vi tacksamma om Du 
betalar in deltagaravgiften på Bg 479-
4376 Ashram och Bg 977-7749 Sör-

gården – Har Du frågor hör av Dig till 
vår expedition 0554-153 99 el. 150 02 

el Ashram@hem.utfors.se 
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I slutet av juli var det  

Målarvecka på Sörgården.  
 

Huvudbyggnaden är målad sedan 
tidigare. Det har gjorts etappvis un-
der föregående somrar. 

Förra året rödfärgades härbre, ladu-
gård och magasin. En målarfirma 
utförde det jobbet, men vi beslöt att 
själva ”måla vitt och svart”, dvs 
fönster, vindskivor, dörrar mm. 

Detta var alltså sommarens uppgift. 
Och även om vi inte ”nådde ända 
fram”, så kände vi oss nöjda, när vi 
åkte hem och lämnade plats för en 
inbokad tysk grupp. All målning på 
hög höjd var då avklarad, tack vare 

en lift med extra stor räckvidd. 
 
Strålande väder – på gott och ont. 

För nog kände vi med Rune Prytz 
högt uppe i lift-
korgen! Målning 
av vindskivor ger 
ingen som helst 
skugga! Rune är 
den uthållige gö-
teborgaren, som 
under somrarna 
varit ankaret i 
målargänget. 

Men det blev 
inte bara målning 
dessa dagar. Vi – 
ett dussin arbets-
villiga – höll också på med kittning, 
gräsklippning/trimning, ogräs, städ-
ning, matlagning och givetvis andak-
ter och matraster.  

Kanske inte så konstigt att vi inte 
”nådde ända fram”! 

Men 2015 kommer en ny sommar! 
Kanske ses vi då … 
Lars-Olof 
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Sörgårdens Kursgård och 
vandrarhem i Värmland 

 

Tack Birte Sanderhoff    

I slutet av 1990-talet kom Birte i kon-
takt med Sörgården och sedan dess har 
hon varit en trogen medarbetare. Hon var 
på väg att utrota ogräset på Haga innan 
hon fick en stroke, som satte stopp för 

utomhusarbete. Men hon har troget fort-
satt med blomstervattning och potatis-
skalning mm samt i bönetjänsten och vi 
hoppas hon fortsätter den bl.a på lördagar 
som är hennes bönedag i vårt bönenät-
verk som startade 2004 ”vi får mötas på 
bönebron”. Hon har också varit ledamot 
i Sörgårds-stiftelsen styrelse under 
många år. 

Sedan 1998 har Haga varit hennes som-
marstuga och från 2005 flyttade hon från 
Storfors till Sörgården och nu den 30 
september flyttade hon till ett seniorbo-
ende i Storfors – Liksom flyttfåglarna 
återvänder till kända platser.  

Vi tackar för Din trohet i tjänaruppgif-
ten och Ditt stora engagemang i förböns-
tjänsten. ”Du är en Hanna i templet som 
tjänade Din Herre och Dina medmänni-
skor.” Vi önskar Dig Guds rika välsig-
nelse i Ditt nya boende och i församling-
en i Storfors.  
Sörgården- och Ashramstyrelserna 

Sista veckan i augusti, fick vi uppleva 
fantastiska dagar på fjällstation i Hema-
van och på fjället. Första heldagen 
gjorde vi en vandring på Kungsleden 
och andra dagen gick vi Drottningleden. 

Femdygnsprognosen var dyster för vår 
vistelse men vädret blev helt underbart. 
Vi var femton deltagare och en hund. 
Dagarna började med frukost sedan gick 
vi ut på fjället, som är utanför dörren i 
stort sett. Vandringen började vi i tyst-
nad då vi mediterade på ett Bibelord, 
efter en stund samlades vi för delgiv-
ning av de tankar Bibel-ordet gett oss 
och bön. Det är mäktigt att få erfara 
Guds närhet i Ordet och i alla naturupp-
levelser under en vandring på fjället. Att 
få lyssna till fågelsången  och fjällbäck-

arnas mäktiga toner. 
”Glad att få leva och bara få finnas i 

denna Guds sällsamma värld…” har 
Sören Jansson lärt oss att sjunga. 

Efter ytterligare en vandring hittade vi 
en plats för fika och böne-
gruppssamling ute på fjället och senare 
under dagen smakade lunchpaketen bra. 
Efter middag på fjällstationen som var 
vår bas, samlades vi i kapellet till lov-
sång, Bibelundervisning, bön, nattvard 
och förbön.  

På lördagsmorgonen efter tidig frukost 
lämnade vi i stor tacksamhet fjällgården, 
värdfolket där. Vi tackar också Gud och 
varandra för fina dagar med en god ge-
menskap.  

En hälsning från Fjäll- och Pilgrimsashram i Hemavan. 



Detta nummer av Ashram-Nytt har  Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Ingvar Ahlström, Lars-Olof Frisk, Lilian Gustafsson, Åke Johansson, Bengt Ohls-
son, Lars Olsson, Karin Ackeby och Siw Sjödin  
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. 

 

Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 –153 99, 150 02 
Bankgiro 479-4376   
PlusGiro 45 97 93-6  
E-post: ashram@hem.utfors.se                            
Hemsida: www.kristnaashram.se                         

Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens 
kursgård och vandrarhem   
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02 
Bankgiro 977-7749 
PlusGiro 86 23 60-5  
 

Ashramledare  
 
Bengt Ohlsson                               
Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel. 0554-153 99 
            

Vi önskar Er en välsignad Advents- och Julhögtid 
och ett Gott Nytt År 2015 i Jesu namn! 

Styrelserna, Bengt o Gunbritt Ohlsson och Lars o Marianne Olsson  

 

Under årets tio första månader har det kommit in; 81 536:- (125 820:-) i gåvor och 
13 600:- (24 700:-) i vängåva samt 20 110:-  (14 550:-) i kollekter för Ashrams räk-
ning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  197 886:- (66 060:-) i gåvor, 44.230:-  
(61.700:-) i "50 ger 100" och  16 861:- (37 150:-) i kollekter samt Sörgårdsfonden  
(500:-) (Inom  parentes 2013 års resultat)  

 
Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också givarna 

Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvomedel som redan kommit in och vi 
tror och ber om att strömmen av gåvor skall fortsätta under årets två sista månader 

Vi har gåvogram att använda vid; dödsfall, födelsedagsgåvor och julgåvor. Vi tar 
också emot testamenten – kontakta vår expedition. 

Gårds-
föreståndare 
Lars Olsson  
Lindesnar Våxnäs 
665 92 Kil 


