
Vänbrev nr  3 2015 

En japansk version av denna psalm 
uttrycker på ett fint sätt trygghet sedd 

ur andlig synvinkel.  
 

Herren anger takten 
Jag skall inte jäkta 

Han hjälper mig att stanna 
Så att jag kan komma till ro 

Han ger mig stunder av stillhet 
Och återställer min inre jämvikt 

Han leder mig att kunna prioritera rätt 
Genom avspändhet och frid i min själ 
Även om jag har tusen saker att göra 

Behöver jag inte vara rädd 
Ty han är med mig 

Hans makt och oberoende av tid 
Bevarar mig i balans 

Han bereder mig en vederkvickelsens dryck 
Som svalkar och förnyar min ande 

Mitt i min verksamhets vardag 
Han smörjer mitt hjärta 

Med stillheten olja 
Han låter min bägare flöda över 

Av glädje och kraft 
Harmoni och resultat 

Skall bli frukten av min möda 
Och jag skall få vandra med honom  
Och hålla jämna steg med min Herre  

Och få bo hos honom för alltid. 
 

En tolkning som jag tycker om. 
 

Mona Sjöström  
Norrtälje 
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I samband med årsmötes-
helgen samlades vi på tors-
dagskvällen för att avtacka 
Bengt Ohlsson efter en lång 
och trogen tjänst inom den 
kristna Ashramrörelsen. 

 
 För många av oss är han mister 

Ashram. Många var närvarande den 
här kvällen bl a medlemmar från de 
båda styrelserna, regionombud, fri-
villigarbetare, släkt och grannar. Vi 
känner alla en stor tacksamhet till 
Bengt och Gunbritt som tillsam-
mans kämpat trons goda kamp för 
att hålla Ashram levande i vårt 
land. Det underbara i Guds rike är 
allt slutar inte med att vi går i pens-
ion. Det kan vara början på något 

nytt och spännande. Guds kallelse 
varar livet ut. Nu har Bengt lovat att 
en tid framöver stå till förfogande 
och bistå den kristna Ashramrörel-
sen i vissa uppgifter. Det känns 
tryggt i en tid av förändring. 

Det blev en riktig festkväll då 
medlemmar från styrelserna bjöd på 
härliga smörgåstårtor och tårtor. Ett 
stort tack till er som bidrog med 
detta och skapade en feststämning 
för oss alla. 

Den kristna Ashramrörelsens 
ordförande Gerd Utbult avtackade 
Bengt  och överräckte en bibel och 
blommor från Ashramvännerna. Ett 
stort tack Bengt och Gunbritt från 
oss alla. 

Jan Andersson 

Tacksägelsekväll på Sörgården 

Gun Br i t t  och Bengt  Olsson  
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En hälsning från Sörgården 

Nu är det högsommar och Sörgår-

den sjuder av liv. Vi har under vå-

ren målat och bytt delar av köket 

på Haga. Det är nu uthyrt igen.  
 

Vi håller nu på att byta vattenre-
ningen och har dragit en ledning in i 
huvudbyggnaden för att det skall bli 
så lättskött som möjligt. Det är beslu-
tat att avveckla loppmarknaden och vi 
skall försöka sälja ut så mycket som 
möjligt i sommar.  

Mycket målningsarbeten finns och 
vi räknar med att en del av det blir 
gjort under sommaren.  Styrelsen 
samlas i sommar och skall besluta om 
ett nytt energisystem för kapellet och 
huvudbyggnaden.  

Vi har redan fått in flera bokningar 
till hösten och vi hoppas det fortsätter 
så. När det gäller vår egen verksam-
het vill jag gärna nämna det plane-
rade ungdomsashramet i september. 
Det är David Lund som tillsammans 
med mig kommet leda det.  

Jag har idag vandrat i skogen till-
sammans med den nya skogsförvalta-
ren och skogsinnehavet räknar vi med 
skall ge oss en bra ekonomisk grund. 

Vi har lagt Sörgården i Guds händer 
och räknar med att han leder oss där 
vi går bedjande fram. 

Allt gott! 
 
Lars Olsson 
Gårdföreståndare 
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Hösten och vintern 2015 

ASHRAM i Västerbotten 
Plats:     Fridhem, Åbyn, Byske             
Tid:       29 augusti 
Ledare:  Bengt Ohlsson och Jan 
              Andersson 
Pris:       275:- 
Anm.     Andersson 0910-164  87, 
              070-200 62 78 eller Berg 
              0912-302 46    
 

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 á 30:- på plats). 
           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 
 

 
UNGDOMSASHRAM 

i Värmland 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       25 – 27 september             
Ledare:  Lars Olsson och David Lund  

Pris:   Enkelrum 1 040:-, Dubbelrum 
            940:- och Flerbädd 890:- 
            Om Du vill komma och kost-  
            naden är ett problem, ta kon- 
            takt med Sörgården. 
Anm: Sörgården 0554-69 36 10 
          senast den 18/9. 
 

 

ENDAGSASHRAM  
i Stockholm 

Plats:    Syskonbandets lokal, Got- 
             landsgatan 46 
Tid:      17 oktober 
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian 
             Gustafsson 
Pris:     340:- kursavgift, lunch 
            och fika samt hyra. 
Anm:   Granström 08-653 11 43   
            eller Ashram 0554-150 02, 
            153 99,     Ashram@hem.         
            utfors.se 
 

 
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 
 

 
ASHRAM i Ångermanland 

Plats:       Pingstkyrkan Kramfors 
Tid:         30 okt. – 1 november 
Ledare: Bengt Ohlsson, Magnus 
             Enström, Martin Bergerståhl,  
             m.fl.  
Pris:      750:- i kursavgift och måltider 
              Fika betalas på plats 
              Logi och frukost ordnar Du 
              själv i foldern finns förslag 
Info.Anm: Engström 076-811 12 02, 
            mag_enstrom@hotmail.com 
                Holmlund 090-19 55 90,  
                e.holmlund@outlook.com 
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KVINNOASHRAM 
Plats:       Önneredsgården 
Tid:         13-15 november 
Ledare:    Lilian Gustafsson och  
                Annika Fisk 
Pris:         i nästa Ashram-Nytt 
Anm        Prytz 031-29 70 15 
 070-156 78 19 
                Utbult 031-96 70 37 
                    el. 070-476 19 94  
 

Planerat:  NYÅRSASHRAM 
        i Värmland 

Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid         30 dec. – 2 jan.    
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl. 
Vi vill på detta sätt undersöka om det finns 
något intresse för några gemenskapsdagar un-
der nyårshelgen. Vi är tacksamma för Din/ Er 
intresseanmälan snarast: 0554-150 02 eller 
153 99  Ashram@ hem.utfors.se 
Det kommer mer uppgifter i nästa Ashram-
Nytt, om det finns intresse. 

 

Ring och beställ Foldrar 
Det finns foldrar för samtliga Ashram där 
Du kan se programmet och få vägbeskriv-
ning – Ring de som tar emot anmälningar 
eller till Kristna Ashramrörelsen expedit-
ion 0554-150 02 eller 153 99 eller Ash-
ram@ hem. utfors.se 
 

      

 

 
 

Välkommen  till 
förbönsgudstjänst 

i  
Sörgårdens kapell 

 
Tisdagar kl. 19.00 

den 1 september, 6 okto-
ber 

 3 november och 1 decem-
ber     

 
Kan du inte närvara i ka-

pellet  
är Du välkommen att 

skriva, maila eller ringa  in 
Ditt böne- eller tacksägel-

seämne. 
 

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. 
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Ett år har gått och vi känner stor 
tacksamhet att få vara en del av den 
Kristna Ashramrörelsen. Många är 
det, som har tagit del av Jesu stora 
kärlek. Vi har på våra Ashram delat 
både glädje och sorg och fått visa 
varandra omsorg. Detta sker genom 
bibelstudier och förbön men även ge-
nom samtal och själavård. 
 
Ashram är en bönelivsrörelse och ett 
underbart redskap i Guds hand. Ashram 
vilar på bekännelsen ”Jesus är Herre” 
Många blir förnyade i tron under ett 
Ashram och får nytt mod att följa och 
tjäna Jesus. 
Citat från en deltagare efter ett Ashram: 
”Det var verkligen en underbar helg. 
Har fått ny kraft och inspiration. Längtar 
att få dyka in i Ordet efter det som Gud 
har satt igång.” 
 
Vid två tillfällen har vi uppmanats till 3-
dagars bön och fasta för Ashram och 
Sörgården. 
Glädjande nog börjar allt fler yngre del-
tagare komma på våra Ashram. 
 
Ashramarbetet. 
Under år 2014 har 11 Ashram anordnats 
under en hel helg. Tre endagarsashram 
har hållits. Tillsammans 303 deltagare. 
 
 

Personal. 
Bengt Ohlsson är den ende, som har haft 
fast anställning inom Den Kristna Ash-
ramrörelsen. Vi är mycket tacksamma 
för allt arbete han lägger ner.  
Vi är också glada och tacksamma för 
Lilian Gustafsson, som mycket uppskat-
tat undervisat på flera av våra Ashram. 
Under året, som gått, har vi även fått 
lyssna till många fler förkunnare.  
 
Ashram i landet. 
På Sörgården har det under året hållits 
fem Ashram.  
I Stockholm har man länge bett över att 
få ha ett Ashram. Där hölls ett Ashram i 
Andreaskyrkan. 
Mullsjö är en plats, där det även i år 
hölls ett Ashram. 
I Skellefteå har det varit ett mycket väl-
besökt Ashram. 
För fjärde året i följd har vi haft Ashram 
på Rörö. (Västkusten) Där välkomnar 
Sionförsamlingen oss med mycket stor 
kärlek och värme. 
På Åland hölls  ett Ashram. 
”Syskonbandet,” som är de kristna syn-
skadades riksförbund, deltog i ett Ash-
ram på Sörgården. 
Ett uppskattat fjäll- och pilgrimsashram 
har det varit i Hemavan. 
Under året har det även hållits tre 
kvinnoashram: På Sörgården, Johannes 

Årsberättelse  
för den Kristna Ashramrörelsen verksamhetsåret 2014. 

Johannes 15:7-9 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be 
om vad ni vill, och ni skall få det. 
Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 
Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. 
Bli kvar i min kärlek. 
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-gården i Göteborg och i Köla i Värm-
land, då Lilian Gustafsson har undervi-
sat.  
Ett endagarsashram har hållits på Gö-
tabro och ett i Torsåker. 
Två Ashram har blivit inställda.  
 
Ekonomi: 
Styrelsen föreslår, att årets underskott 
30 693:- avräknas mot eget kapital. 
 
Styrelsen: 
Gerd Utbult, ordförande 
Inger Prytz, vice ordförande 
Eva Andersson, sekreterare 
Jan Andersson 
Eivor Holmlund 
Ann-Sofie Kronberg 
Dan Andersson 
 
Adjungerad: Bengt Ohlsson och Lasse 
Jonsson, kassör. 
 

”Låt oss se tillbaka med förståelse, 
framåt med tillförsikt 
och runt omkring oss med kärlek” 
 
”Jesus Kristus är den samme i går och i 
dag och i evighet” Hebr.13:8 
 
För Kristna Ashramrörelsens styrelse 
 
 
 
Gerd Utbult 
Ordförande 

Li l ian Gustavsson  
Gerd Utbu l t  



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 årets första 6 månader har  det kommit in; 57 970:- (53 216:-) i gåvor och 
7 200:-  (8 900:-) i vängåvor samt 11 561:- (14 660:-) i kollekter för Ashrams räk-
ning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;   32 464:- (167 920:-) i gåvor, 17 500:-  (30 
660:-) i "50 ger 100" och 5 810:- (12 510:-) i kollekter (Inom  parentes 2014 års resul-
tat)  

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 

Gårdsförestån-
dare 
Lars Olsson  
070-653 42 46 
 

Detta nummer av Ashram-Nytt har  Per -Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Jan Andersson, Gerd Utbult, Lars Olsson och  Mona Sjöström.  

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

 
Vi vill ha bidragen senast den 10 oktober 

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 


