
Vänbrev nr  2 2015 

Bengt Ohlsson sida 2:  

TACK  alla ASHRAMVÄNNER! 
 

-Efter 31 år inom Ashram slutar jag nu min tjänst som Ashramledare 
den 31 maj. 
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Jag och Gunbritt vill tacka Er äls-

kade Ashramvänner för alla förböner, 
stöd och uppmuntran som Ni gett oss. 
Tack för ett fint samarbete med Ash-
ramledare, styrelserna, och regions-
arbetare samt anställda och frivilligar-
betare på Sörgården. Ett stort TACK 

till alla gåvogivare som har varit med 
och gjort det möjligt att driva Ashram-
arbetet och Sörgården under alla dessa 
år. Det har varit en fantastisk uppgift 
särskilt som kassör i många år, att få se 
ett ständigt flöde av Era gåvor, speci-
ellt när de behövts som mest. 

Efter 31 år inom Ashram slutar jag nu min tjänst som Ashramledare 
den 31 maj. De första 11 åren jobbade jag som Gårdsföreståndare 
och Ashramledare på en halvtidstjänst, 6 år som styrelseledamot och 
kassör, de senaste 14 åren som Ashramledare på heltid, de senaste 
åtta månaderna har jag jobbat halvtid. Jag kommer att fortsätta att 
jobba en del med administration och Ashramsamlingar också i fort-
sättningen, enligt önskemål från styrelsen, så Ni är välkomna att höra 
av Er.  

Tack   

alla Ashramvänner 
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Jag var på mitt första Ashram 1973 då 

Karl Midnäs var på besök i Bollnäs där 
jag arbetade då. Detta Ashram gav mig 
mersmak, men det skulle dröja ända 
fram till 1980 innan nästa. Då hade jag 
min tjänst i Fagerås, jag och Gunbritt  
blev  inbjudna av Arthur o Rosa Haage 
till Ashram på Sörgården. Sedan dess 
har det blivit många Ashram både på 
Sörgården och ute i landet samt Finland, 
Norge och Åland. Det är många heliga 
stunder som vi bär med oss, av en förtä-
tad stämning då Guds härlighet verkat 
ibland oss och gett oss heliga vidrörande 
när människor blivit frälsta, helade, be-
friade och upprättade till ande, själ och 
kropp.    

Idag har Gud satt Ashram i vila för 

använda det för något större! Det var 
detta budskap som mötte oss, sista mor-
gonen på vårt sommarashram, på Kalix 
folkhögskola 2003, då Thomas Eriksson 
frambar följande hälsning; ”Ja, se, sä-
ger Herren. Jag har behag i detta. Mitt 
välbehag vilar över Ashram. Jag har 
satt det i vila, bara för att förbereda det 
för något större. Men det kommer att bli 
efter Min vilja. Min vilja vilar tungt över 
Ashram. Men det är inne i en föränd-
ringens tid, för Min vilja ska råda, för 
att det ska vara förberett för detta något 
större. Ja, Jag kommer att sätta Ashram 
överallt, som en klar stjärna som man 

ser. Som en ledstjärna som mitt folk, 
mina barn kan följa. Men det kommer 
att kosta allt, ja, all materiell bekväm-
lighet, allt det som ni kallar frihet. Ni 
kommer att bli hatade av världen. Men 
var inte oroad. Ty Jag, skapelsen Fader, 
säger er att inte vara oroad. Jag Her-
ren, er Gud, som har skapat allt, strider 
för Er.”  

Jag är övertygad om att den Kristna 

Ashramrörelsen har en framtid. Därför 
skall vi inte känna oro inför framtiden, 
det enda som kan stoppa den är vår egen 
vilja som måste böjas helt under Guds 
vilja. Vi måste ge bönelivsrörelsen en ny 
chans att få forma arbetet i styrelse och 
regioner, så att Gud får sätta Ashram på 
gamla och nya platser och där redan 
idag hålls Ashram utöver hela vårt land. 
Tack alla trogna Ashramvänner som är 
med i bön-, offer- och frivillig-tjänster. 
Nu väntar oss alla ny tid där vi behöver 
nå nya människor med Ashramidéen. 
Det är ju detta som är den Kristna Ash-
ramrörelens målsättning att vara en för-
nyelse- och bönelivs-rörelse för kristen-
heten och sökare i varje tid. Vi behöver 
rastställen i vår stressade värld, oaser 
som förmedlar Guds ord och där vi i 
lovsång och bön får hämta Nåd och 
Kraft ur källsprånget JESUS ÄR 
HERRE!     

Bengt o Gunbritt Ohlsson 

I slutet på 1800-talet varnade frälsnings-
arméns grundare William Booths för de 
stora farorna som kommer; - Religion 
utan den helige Ande – Kristendom utan 
Kristus – Förlåtelse utan omvändelse – 
Frälsning utan pånyttfödelse – Politik 
utan Gud – Himmel utan helvete! 

Detta delade Ulla Gardby i det över-
flödande hjärtat gemenskap i Skellefteå 
och någon önskade få en avskrift, vem 
har hon glömt, nu får vi alla  del av detta 
rannsakande budskap. Läs och bed om 
omvändelsetider och pånyttfödelse. 

Kristenhetens största faror 



4 

Sommaren och Hösten 2015 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      4 – 7 maj   
Ledare:  Lars Olsson m.fl. 
Pris:      Frivillig gåva  
Anm:    0554-69 36 10 el.150 02 

 
VÅRASHRAM 
med Årsmöteshelg 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       8 –10 maj    
Ledare:  Lars Olsson, styrelserna 
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-69 36 10 el.150 02 

 
ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 

Kristna Ashramrörelsens och  
Sörgårdsstiftelsens 

Årsmöte 9 maj kl.14.00 och 
Förbönsgudstjänst kl.19.00 

Servering efter båda samlingarna 
 

ENDAGSASHRAM  
i Gästrikland              
Plats:     Missionskyrkan Torsåker    
Tid:        13 juni 
Ledare:  Bengt Ohlsson 
Pris:       275:-       
Anm. Stendahl 0290-400 20  
 

 

Bönetåget 1 – 9 augusti 
Ashramrörelsen kommer i år att 
följa med till den Gode Herdens 
kyrka i Soppero för att delta i För-
bönsresan genom Sverige på In-
landsbanan.  
Priset för resan är: 7 275 kronor. I 
priset ingår samtliga övernattningar 
plus samtliga måltider utom kostna-
der för de matuppehåll som anges i 
programmet under de tre resdagarna 
på Inlandsbanan. 
Det ges tillfälle att följa med på en 
bönedag till Treriksröset, detta till-
val kostar ca. 250:- + 25 euro el. 
240:- sv.kr.) för båtresan. 
Ledare: Göran Undevall, Sven 
Öhr-man och Annika Widerstedt lov
-sångsledare samt Bengt Ohlsson 
Information och anmälan senast 
den 25 maj; Folder  med anmäl-

nings-talong kan Du få både från 
Göran Undevall 0730-34 47 47 
eller e-post bonetaget@telia.com 
eller Ashrams exp. 0554-153 99 
eller Ashram@ hem.utfors.se  

 
 

ASHRAM i Västerbotten 
Plats:    Fridhem, Åbyn, Byske             

Tid:       29 augusti 
Ledare: Bengt Ohlsson 
Pris:       275:- 
Anm.     Andersson 0910-164  87 
                                070-200 62 78 
              eller Berg  0912-302 46    

Vernissage  
Sörgårdens kursgård, 
Kil 
Fotoutställning  och 
vårcafé söndagen den 
10 maj kl 15.00-18.00.  
Fotograf  Elisabet Hedin. 
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 ASHRAM i Östergötland   
Plats:      Norra Vi-Gården, några 
               mil utanför Österbymo  
Tid         11 – 13 september  
Ledare:  Lilian Gustafsson och 
   Annika Fisk 
Pris:  Hela helgen 460:-, lördag 300:- 
           fr-lö. 400:- för mat o kursavg. 
            Logi kan det ordnas på Norra Vi 
           Gården 160:-/natt (Du betalar logi  
           och frukost själv). 
           Mer information finns i den folder 
           som vi skickar om Du hör av Dig. 
Anm: Märta Eriksson 0381-605 14 
           Hillevi Sandberg 0140-413 39 
           Gerd Utbult 031-96 70 37 el. 
                               070-476 19 94 
 

ENDAGS KVINNOASHRAM  

i Småland              
Plats:     Vrigstad Missionskyrka    
Tid:        24 oktober 
Ledare:  Lilian Gustafsson och  
              Annika Fisk  
Pris:       350:-       
Övrigt:   Det finns möjlighet för  
              övernattning om Du behöver 
Anm. Kronberg 0383-77 10 77 
          Jonsson 0474-601 32 
 

Planerat 
ASHRAM i Ångermanland 

Plats:       Pingstkyrkan Kramfors 
Tid:         30 okt. – 1 november 
Ledare:    Bengt Ohlsson, Magnus 
                Enström m.fl.  
Pris:         i nästa Ashram-Nytt 
Info.Anm:Engström 076-811 12 02  
                Holmlund 090-19 55 90 

 

KVINNOASHRAM 
Plats:       Önneredsgården 
Tid:         13-15 november 
Ledare:    Lilian Gustafsson och  
                Annika Fisk 

Pris:         i nästa Ashram-Nytt 
Anm       Utbult 031-96 70 37 
                     el. 070-476 19 94  

 
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 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
den 5 maj, 2 juni, 7 juli,  
aug. inställt och 1 sept.      

 

Kan du inte närvara i kapellet är Du välkom-
men att skriva, maila eller ringa in Ditt böne- 

eller tacksägelseämne. 
 

Gud hör bön! 

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. 



6 

 

 
Jesus är vägen, sanningen och livet 
 
Jesus är vägen, sanningen och livet 

Med honom du kan ta klivet 
Var inte rädd, känn ingen oro 

Ha tillit och våga tro 
Sök Guds rike först 
Hans rike är störst 

Sök Jesus med hela ditt hjärta och 
hela din själ 

Jesus vill dig ditt bästa  
Han vill dig ditt väl 

Tacka för allt som är dig givet 
Jesus är vägen, sanningen och livet. 

Gunilla Helgesson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vårdikt..... Det är på gång 

  
Det är på gång 

Hör fåglarnas sång 
Det kvittrar i snåren 
På väg är ju våren 

Se snödroppar och krokus i rabatten 
Kortare blir natten 

Se barnens lekar och hör deras stoj 
För nu är det härligt och de har skoj 

Nu har vintern sagt adjö 
Borta är (nästan) all snö 

Välkommen våren 
Lika trogen alla åren 

 Jesus talar till mig  

Ditt liv vilar i mina händer. Ha din trygghet i mig. I mina ögon duger du. 
Den du är kanske inte alltid stämmer i världens ögon om hur en människa 

ska vara, men i mina ögon är du perfekt. Det som är dåraktigt för världen det 
utväljer jag.  

 
Mitt perspektiv är större och annorlunda än det som världen kan se. Jag är 
vägen, sanningen och livet. När du följer mig leder jag dig på rätta vägar.  

Jag är sanningen i ditt liv. Du kan inget dölja för mig. Sanningen gör dig fri. 
Jag är livet i dig. Jag ger dig mening i livet. 

Jag är vägen, sanningen och livet. Det vill jag vara i ditt liv. Sök mig och 
mitt rike, så får du allt det andra också. 

Text, bilder och  
dikter . 
Gunilla  
Helgesson 
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Vi har nu haft en mild vinter som 
håller på att övergå i vår. På våren 
vaknar ofta drömmarna vid liv och 
det har mina drömmar om Sörgården 
också gjort. Sörgården är en gård 
med många möjligheter och förut-
sättningar att utvecklas. Gården har 
ett lugnt läge där människor kan 
komma från ett stressigt och krä-
vande liv och koppla av en stund. En 
gård där man tillsammans med Gud 
kan byggas upp och få ny kraft. Na-
turen finns in på knutarna och kan 
stödja denna process.  

Vi har ett fint litet kapell som är 
lagom för mindre sällskap och ger 
möjligheter till andlig uppbyg-
gelse.Det finns ett litet bönerum för 
enskild bön. I kapellet kan vi gräva 
djupare i den kristna tron som ger liv 
och hopp i en allt tuffare omvärld.  

Vi har en trevlig matsal som också 
kan användas vid festligare tillfällen 

om sällskapet inte är alltför stort. Vi 
har en stor trädgård som lämpar sig 
fint för en kopp kaffe under somma-
ren där det också är möjligt att spela 
t.ex volleyboll, krocket och boccia. 
Vi har en badplats på nära håll och 
möjligheter att ta en liten båttur på 
sjön.  

 

Vi får tillsammans förvalta den 
fina gård vi har fått och vara lyhörda 
för vad vår Herre vill med Sörgår-
den. I bön och lovsång kan vi vara 
säkra på att ”Där du går skall din väg 
öppnas för dig, steg för steg”. Låt oss 
leva i takt med Gud och ta vara på de 
möjligheter han vill ge oss. Låt oss 
dela med andra vilken pärla Sörgår-
den är. 

Allt gott! 
 
Lars Olsson 
Gårdsföreståndare  

En hälsning från Sörgården 



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  
E-post:info@sorgardenkursgard.se 

Ashrams administra-
tive sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel. 0554-153 99 
            

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 

Under år 2015 har det kommit in; 36 020:- (28 400:-) i gåvor och 4 900:-  (4 600:-
) i vängåvor samt 7 971:- (9 710:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

 

Till Sörgården har  det  kommit  in18 559:- (17 410:-) i gåvor, 7 850:-  (12 230:-) i 
"50 ger 100" och 1 720:- (4 650:-) i kollekter (Inom  parentes 2014 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. 

Gårdsförestån-
dare 
Lars Olsson  
070-653 42 46 
 

Detta nummer av Ashram-Nytt Per -Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Lars Olsson och Gunilla Helgesson. 

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

 
Vi vill ha bidragen senast den 15 juli 

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 


