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Bönen är liksom radium en källa  
till lysande,  självalstrande energi.  

 

I bönen söker människorna utöka sin  
ändliga energi genom att vända sig till  all 

energis oändliga källa.  

 

När vi ber, uppgår vi i den outtömliga  
drivkraften,  som håller universum igång.  
Vi ber att få oss tilldelat en del av denna 

kraft  för eget behov.  

 

Och, i och med bönen utfylles våra  
mänskliga brister, och vi  känner oss 

stärkta till kropp och själ.  

 
 
      Nobelpristagaren  Alexis Carrel 
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Nedanstående citat delades un-
der kvinnoashram på Johannes-
gården i Göteborg och en önskan 
framfördes att det skulle föras in i 
nästa Ashram-Nytt 

 
Om bön. 
Bön är den kraftigaste energiform vi 

kan framställa. Den är en naturkraft lika 
väl som tyngdkraften. 

Jag har som läkare sett människor, 
som sedan all annan läkekonst misslyck-
ats, lyft sig ur sjukdom och förtvivlan 
med hjälp av bönen. 

Bönen är liksom radium en källa till 
lysande, självalstrande energi. I bönen 
söker människorna utöka sin ändliga 
energi genom att vända sig till  all ener-
gis oändliga källa. När vi ber, uppgår vi 
i den outtömliga drivkraften,  som håller 
universum igång. Vi ber att få oss tillde-
lat en del av denna kraft  för eget behov. 
Och, i och med bönen utfylles våra 
mänskliga brister, och vi  känner oss 
stärkta till kropp och själ.  

Varje gång vi vänder oss till Gud i 
innerlig bön, blir vi belönade. Det är 
otänkbart,  att någon skulle kunna be till 
Gud utan att det blev något resultat  på 
ett eller annat sätt. 

Alexis Carrel. 

 
Bönens makt. 
Som läkare har jag sett människor lyf-

tas upp ur svårmod och sjukdom genom 
bönens överjordiska makt, när läkekons-
ten redan fått ge tappt. 

Bönen är den enda makt i världen, som 
tycks kunna övervinna den s.k. naturla-
garna och när detta skett under uppseen-
deväckande former, har man talat om 
underverk. 

I det tysta sker sådana underverk varje 
dag och stund i de människors hjärtan, 
som  upptäckt att bönen till Gud är ett 
aldrig sinande kraftflöde, som hjälper 
dem att bära vardagens bördor.  Bön är 
inte bara andakt. Bönen knyter också en 
osynlig kontakt med den gudomliga  
kraft, som uppehåller allt liv och får del 
av denna. Den människa, för vilken bö-
nen är den stora kraftkällan blir spänsti-
gare till kroppen och rörligare till sinnet 
hennes moraliska styrka ökas och hen-
nes förståelse för vad som är grundvä-
sentligt i den mänskliga  samlevnaden 
fördjupas. 

     
Nobelpristagaren  Alexis Carrel 
 
Insänt av Gerd Utbult 
 

 BÖNEN 
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Nu har jag jobbat mina första månader 
som föreståndare och det har varit både 
lärorikt och inspirerande. Jag tror att 
Sörgården har en viktig uppgift i Guds 
rike även om det finns många utmaning-
ar.  

 

Vi har precis haft adventskaffe för 

Sörgårdens grannar och en jultallrik för 
en kör i närheten. Flispannan har krång-
lat men just nu går den. Högt på önske-
listan står en ny panna men det är dyrt. 
Haga står nu tomt och vi håller på med 
reparation och underhåll inför att en ny 
hyresgäst skall flytta in. Många har 
hjälpt  till med städning, målning och 
tapetsering. Just nu håller vi på med en 
lättare modernisering av köket.  

 

Vi har haft många uthyrningar under 

oktober-november både med mat och 
självhushåll  men annars under hösten 
och vintern har det funnits utrymme för 
fler. Vi har haft några vandrarhemsnät-
ter. Under hösten har det varit två ash-
ram som båda varit fullbelagda. Ett 
tredje var planerat men det fick ställas in 
eftersom ledaren blev sjuk. Vi har nu 
skaffat ett eget telefonnummer till Sör-
gården, 0554-693610. 

 

 När det finns folk på gården har vi 

dagligen morgonandakt kl. 8.30 där vi 
ber för inkomna böneämnen och böne-
ämnen vi själva bär på. Vi har regelbun-
det förbönsgudstjänst första tisdagen i 
månaden kl 19.00. Tack för alla förbö-
ner, gåvor och frivilligarbete. Det bety-
der mycket.   

Vi önskar inför det nya året att gården 

får vara till välsignelse för alla som är 
här och som är berörda av vår verksam-
het. Jes.43:18-19. ”Tänk inte på det som 
hänt, bry er inte om det som förr har 
varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu 
visar det sig. Märker ni det inte? Jag 
skall göra en väg i vildmarken och 
strömmar i öknen.” 

 
Allt gott! 
Lars Olsson 
Gårdsföreståndare  

En hälsning  

från  

Sörgården 
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Vintern och Våren  2015 

VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:       Mullsjö Folkhögskola 
Tid:         13 – 15 februari  
Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  
                Källström 
Pris:         Dubbelrum  1 670:- 
                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: 0554-69 36 10 eller 150 02 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
ASHRAM i Stockholm 

Plats:    Fridhemskyrkan  
             Kungsholmen 
Tid:      20 – 21 mars 
Ledare:Bengt Ohlsson och Stojan  
            Gajicki  
Pris:     ca. 460:- kursavg. och fika  
Anm: Anmälan senast 28 Februari 
          Granström 08-653 11 43 eller 
   Ashrams exp. 0554-150 02, 153 99 
       mail: 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 
 

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, 
                 Pryts 031-29 70 15 eller   
   Larsson sa.larsson@glocalnet.net 
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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 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. 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
den 3 februari, 3 mars,  

7 april och 5 maj      
 

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

Ditt böne- eller tacksägelseämne. 
 

Gud hör bön! 
 

 
Bönetåget 1 – 9 augusti 

OBS ändrat datum 1 – 9 augusti är 
det som gäller 

Ashramrörelsen kommer att följa med 
Bönetåget till den Gode Herdens kyrka 
i Soppero för att delta i deras Böneda-
gar för Sverige.  
Resan sker med inlandsbanan och buss. 
Det ges tillfälle att följa med på en bö-
nedag till Treriksröset, priset för detta 
tillval kostar ca. 250:- + 25 euro för 
båtresan. 
Ledare: Göran Undevall, Sven Öhrman 
och Bengt Ohlsson samt Annika Wi-
derstedt lovsångsledare. 
Övrig information kommer i deras bro-
schyr som räknas var färdig i början av 
januari, om Du önskar den hör av Dig 
till Bönetåget eller Ashram. 

 
 

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 -153 99 eller 
150 02 el. Ashram@ hem.utfors.se 
 
 

 

 
 

Ursäkta att Ni fick vänta så länge på 
förra Ashram-Nytt 

 
Anledning var att de nya inbetal-
ningskorten för bankgiro inte kom från 
tryckeriet i tid. 
Vi är tacksamma om Ni använder bank-
girot för gåvor och deltagaravgifter. Om 
Ni vill använda PlusGirot så är det 
också möjligt. Våra bankgiro- och Plus-
Giro-nummer finns på baksidan.  
Har Du frågor hör av Dig till vår expe-
dition 0554-153 99 el. 150 02 el Ash-
ram@hem.utfors.se 
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Den andliga flaggan är på halv 

stång idag. Det är så mycket som 
rör sig om världens beteenden i 
de nordliga länderna, man biter 
och sliter i varandra.  

 
Mitt folk är på villovägar  från 

mitt Ord, säger Herren, Ordet som 
ska leda dem på de rätta vägarna, 
inte på världsliga omständigheter. 
Sök mina möjligheter för jag är en 
bönhörande Gud.  Tiden vet ingen, 
men det stundar till stora ting i de 
nordliga länderna. Det har kommit in 
så mycket orent in från olika håll.  

 
Oron har medfört att mitt älskade 

fosterland Israel har blivit smutskas-
tat, inte av mitt folk utan av stormak-
tens bestämmande, säger Herren. Det 
är inte bara ett land i stormakten som 
ska få lida vad människor har be-
stämt för de har gått ifrån den forna 
tidens lagar och ordningar.  

 
I min ande ser jag att mycket kom-

mer att förstöras.  Men min är mak-
ten, säger Herren. Det är så stilla, 
man hör inte vindens sus längre. 
Stormaktens styrande och ställande 
har blåst ut den andliga vinden. Det 
är nära att det kalla kriget ska bryta 
ut till ett långvarigt lidande. Det 
byggs upp olika faror i hela er värld 
idag, säger Herren, men det är mitt 
folk som ska strida dag och natt för 
att sätta upp en skyddsmur i ande-

världen, säger Herren, inte med va-
pen eller kraft utan med bön, som 
kan förflytta fienden på flykt.  

 
Jag ser i min ande stora skaror av 

svartklädda män och kvinnor. De har 
beslutat att göra uppror mot er stor-
makt, säger Herren i detta land. Så 
ser jag hela Europa och det byggs 
upp samma samlingar av svartklädda 
män och kvinnor som vill plundra 
och förstöra makthavares byggnader 
(boenden) Ser en bild av de invalda 
ländernas flaggor och de går sakta 
neråt, väldigt sakta. Årstiderna visas 
i min ande och flaggorna går sakta 
neråt, kanske en dm. per år. Men sä-
ger Herren, det kan gå fort för en del.  

 
Ser också ett sammanträdesbord där 
ländernas flaggor är utsatta. Det sit-
ter två personer vid varje flagga. Det 
är fråga om en omröstning av någon-
ting. En röst hörs som säger att de 
motsägande har segrat i denna fråga. 
Det blir stor oro, de börjar knuffa 
varandra och det uppstår tumult i 
lokalen. Det kommer in vakter för att 
stilla ner männen och kvinnorna. När 
det har lugnat ner sig så är det en 
ljushårig kvinna som begär  

 

   Forts på sida 7 

Den andliga flaggan är 
på halv stång idag.  

För 4 år sedan gav Herren detta 
budskap till Åke vilket då visade 
på vad som skulle hända framö-
ver.  
Sigrid & Åke Forslin 
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ordet. Hon säger att katastrofen är 
nära, den ekonomiska katastrofen är 
mycket nära. Så hörs i min ande ett 
enormt oljud och en jättestor bygg-
nad rasar och det blir ett stort, stort 
dammoln, som är väldigt högt. Det 
går en lång tid innan dammolnet av-
tar och går ner. Då ser jag i utkanten 
av rasmassorna hur folk börjar resa 
sig hur dammet. Så tonar bilden bort 
i min ande. 

Mitt folk, säger Herren, det förbe-
reds någonting mycket stort som ska 
hända för att ni ska vakna. Rikta er 
bön också mot de andra länderna, 
inte bara ert eget land.  

 
Jag ser en stor skara som kommer 

gående, de bär kipa, de kommer gå-
ende gråtande. Så hör jag en man 
som säger: ”Vi ska gå hem! Vi kan 
inte leva i de här länderna.”  

Amen 

Natten efter styrelsedagarna i nov-
ember hade jag svårt att somna, det 
var många frågor som snurrade i mitt 
huvud. Jag frågade Herren i min 
kvällsbön ”Var finns Du i allt detta”?  

På morgonen vaknade jag av att Her-
ren visade mig att Han stod bakom en 
dörr och väntade efter dörren skulle 
öppnas – jag kände genast igen dörren, 
den finns på ett konferensskåp som vi 
har på Sörgården. Där visste jag också 
att en konfirmand för många år sedan 
ritat en bild av Jesus.  

Innan morgonbönen i kapellet denna 
dag öppnade jag dörren och stod då an-
sikte mot ansikte med Jesus. Det blev ett 
möte som gav mig framtidshopp. 

Det är viktigt att vi inte glömmer att 
öppna dörren, så att vår blick alltid är 
riktad på Honom. 

”Se, jag står vid dörren och bultar. 
Om någon hör min röst och öppna dör-
ren skall jag gå in till honom och äta 
med honom och han med Mig.”  

Uppb. 3:20 
Detta blev ett möte som förändrade 

mitt perspektiv. När jag mötte Hans nåd 
och barmhärtighet, kom mina frågor och 
bekymmer att uppfyllas av Hans härlig-
het och det gav mig handlingskraft och 
mod att gå vidare.  

Bengt Ohlsson 

Om vi öppnar dörren står Jesus där 



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 
            

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 

Under år 2014 har det kommit in; 125 986:- (152 308:-) i gåvor och 16 100:-  (29 
500:-) i vängåvor samt 24 562:- (20 916) i kollekter för Ashrams räkning.  

 

Till Sörgården har  det  kommit  in;   203 407:- därav 125.000:- till traktorköp 
(136 020:-) i gåvor, 54 980:-  (71 650:-) i "50 ger 100" och 24 821:- (42 253:-) i 
kollekter (Inom  parentes 2013 års resultat)  

Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också givarna 

Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvor som strömmat in och vi tror och ber 
om att strömmen av gåvor skall fortsätta under detta nya år.            

Vill Du ge en regelbunden gåva varje månad, kvartal eller halvår (vängåva för Ash-
ram och ”50 ger 100” för Sörgården) hör av Dig så skickar vi inbetalningskort. 
Dessa gåvor förstärker våra verksamhetskassor. 

Gåvor till Sörgårdsfonden använder vi för inköp av inventarier och underhåll av 
byggnader på vår kursgård. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelsedagar 
och julgåvor – kontakta vår expedition. 

Gårds-
föreståndare 
Lars Olsson  
Lindesnar Våxnäs 
665 92 Kil 
070-653 42 46 

Detta nummer av Ashram-Nytt har  Per -Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Lars Olsson, Sigrid & Åke Forslin, Gerd Utbult och Elisabeth Hedin        

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på april  
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt. 

 
Vi vill ha bidragen senast den 15 mars  

Skickas till Kristna Ashramrörelsen se nedan eller Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta 
716 93 Fjugesta, tel: 0585-203 46, mail: per.ola.eklund@telia.com  

 
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 


