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Korset i Den Gode herdens kyrka  
Övre Soppero  

Foto Siv Sjödin 
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En rapport från bönetåget 

Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka  
Övre Soppero  

Foto Siv Sjödin 

Den 1 – 9 augusti var vi runt 
50 personer som deltog i Böne-
tågets böneresa, av dessa var vi 
15 Ashramvänner. Resan utgick 
från Norrahammar till Treriks-
röset och tillbaka igen.  

 
Vi reste med buss till Mora 

och därifrån med Inlandsbanan till 
Gällivare och därifrån med buss 
igen. Under resan gjorde vi nio 
uppehåll då vi besökte olika plat-
ser och mötte en eller flera för-
samlingar som vi hade förböns-
gudstjänst tillsammans med kring 
böneämne för församlingarna och 
bygden. Under bussresan bad vi 
också för olika böneämnen.  

Under  de två dagarna vi var  i 
Soppero hade den grupp som inte 
åkte med till Treriksröset två bö-
nedagar i den Gode Herdens 
Kyrka. För den andra gruppen 
blev det en bönedag på Soppero-
gården och en vid Treriksröset där 
vi bad för Finland, Norge, Sverige 
och andra böneämnen samt firade 
Herrens Heliga Nattvard.  

 
Bönetåget har  som slogan; Ett 

förvandlat folk – Ett förvandlat 
land. Vi från Ashramrörelsen har 
mött en bönelivsrörelse som har 
varit verksam i Sverige i över tio 
år och vi kände oss väldigt 
hemma i deras bönegemenskap.  
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Vi rekommenderar alla som har 
möjlighet att följa med bönetåget 
på någon av deras resor när det 
gäller landskapsbön eller besök i 
någon av de pionjärförsamlingar 
de stöttar – Du når bönetåget på 
deras hemsida www.bonetaget.se.       

 
Vi från Ashramrörelsen kän-

ner en stor tacksamhet och glädje 
över att vi fått dela gemenskapen 
med Bönetågets vänner och önskar 
Er Guds rika välsignelse i Ert ar-
bete för Kristus. Inplanerat är att vi 
kommer att mötas på Vinterash-
rammet i Mullsjö den 19-21 febru-
ari, då Bönetåget har sitt årsmöte 
på lördagseftermiddagen, alla är 
välkomna! 

Tillbaka till bönedagen i Sop-

pero där vi fick presentera den 
Kristna Ashramrörelsen och där-
efter fick vi förbön för; Hur vill 
Herren använda Ashram idag och 
framöver? Vi blev påminda om en 
syn som vi fick för drygt tio år se-
dan, där Herren visade en liten 
lotsbåt som var på väg mot två 
stora fartyg som höll på att navi-
gera fel. På lotsbåten stod det Ash-
ram och på det ena fartyget stod 
det Församlingen och på det andra 
fartyget stod det Nyandliga rörel-
ser. Synen handlar om att Jesus 
vill använda Ashram för fortsatt 
tjänst för församlingen, men Han 
visar också en ny utmaning, att nå 
alla de människor som varit inne i 
nyandliga rörelser, men inte funnit 
det de sökte med vår bekännelse 
att Jesus är Herre och Han är den 
enda vägen till Gud och den ende 
frälsaren.  

 
Vi har  inbjudit Ger trud Stor-

sjö till nästa styrelsehelg för att 
hon skall hjälpa oss få inblick i 
vad det handlar om och hur vi 
skall gå vidare om vi kommer 
fram till att vi skall anta utmaning-
en. Det behövs mycket förbön och 
vishet när det gäller vår framtid. 
Därför vädjar vi om hjälp i förbön. 
Bönetåget har lovat att stå med oss 
i sin bönetjänst. Men vi behöver 
också Dig, Du som har erfarenhet-
er och praktiska tips, hör gärna av 
Dig till undertecknad 0554-153 99 
eller Ashram@hem.utfors.se. 

Bengt Ohlsson 
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NYÅRSASHRAM 
i Värmland 

Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid          30 dec. – 2 januari 
Ledare:   Bengt Ohlsson m.fl  
Pris          Dubbelrum  1 540:- 
                Enkelrum     1 690:- 
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
 
VINTERASHRAM Mullsjö  

Plats:       Mullsjö Folkhögskola 
Tid:         19 – 21 februari  
Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  
                Källström 
Pris:         Dubbelrum  1 680:- 
                Enkelrum     1 970:- 
                Enbart lördag  470:- 
Anmälan: OBS före 18 januari   
                 0554-153 99, 150 02 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
 

VINTERASHRAM Värm-
land 

för ungdomar och unga vuxna  
Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        26 – 28 februari           
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl 
Pris:       Flerbäddsrum 890:- 
              Dubbelrum     940:- 
              Enkelrum     1 040:- 
Anm:     0554-69 36 10 el. 150 02 
       Info@sorgardenkursgard.se  

 

 

ASHRAM i Värmland 
för kvinnor  

Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        8 – 10 april           
Ledare:   Lilian Gustafsson och  
               Annika Fisk 
Pris:        Dubbelrum     990:- 
               Enkelrum     1 090:- 
Anm:      0554-69 36 10 eller 
       Info@sorgardenkursgard.se  
 

 
 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      18 – 21 april   
Ledare:  Lars Olsson m.fl. 
Pris:      Frivillig gåva  
Anm:    0554-69 36 10 eller     
    Info@sorgardenkursgard.se  
 

med Styrelse- o Årsmöteshelg 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       21 – 24 april    
Ledare:  Lars Olsson, styrelserna  
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-69 36 10 eller  
       Info@sorgardenkursgard.se 

 
 
 
 

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 0554-150 02 eller 
153 99 eller Ashram@ hem. utfors.se 
 

Vintern och våren 2015-2016 
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Planerat: 
VÅRASHRAM på Västkusten   

Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid         20-22 maj 
Övrig:    information kommer i  
               nästa Ashram-Nytt 
Info/anm: Utbult 031-96 70 37,   
                070- 476 19 94 el. mail  
                gerd.utbult@telia.com  
 

Intresseanmälan för 
Pilgrimsashram Värmland  
Plats:  Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:    vecka 28, 29 eller 30  
          preliminärt torsd. – sönd. 
          i anmälan ange vilka veckor 
          som passar för Dig/Er 
Anm. 0554-69 36 10 eller Info@ 
          sorgardenkursgård.se 

 och 

Fjällashram i Härjedalen 
 Plats:  i trakten kring Funäsdalen 
Tid:     11 – 14 el.15 september  
Pris:    Vi hyr stugor och har själv-  
            hushåll till självkostnad 
Anm.   0554-150 02, 153 99 eller 
            Ashram@hem.utfors.se 
  
Vi är tacksamma för en intresseanmälan 
innan den 11 februari 

 

 

Välkommen  till 
förbönsgudstjänst 

i  
Sörgårdens kapell 

 
Tisdagar kl. 19.00 

den 1 december, 5 januari,  
2 februari och 1 mars     

 
Kan du inte närvara i kapellet  
är Du välkommen att skriva, 

maila eller ringa  in Ditt böne- 
eller tacksägelseämne. 

 
Gud hör bön! 

 
 

Morgonbön  
på Sörgården  

varje vardag kl.8.30  
när vi inte har annan  

verksamhet 

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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Sista sträckan 
 

Tidens tecken så tydliga är 
Att människan stressar och jäktar.  

Ju närmare målet vi ilar åstad 
Vi törstar, ja, nästan försmäktar. 

 
Snart har den sista sträckan vi nått 

”Nästa” är slutstationen 
Där skall vi mötas min Gud och jag 

Då väntar oss Kristi försoning.  
 

Karin Ackeby 
Götene 

 
 

Nu  är det mitt i hösten och löven 
börjar att falla på Sörgården. Just 
nu håller vi på att förbereda inför 
vintern.  

 
Det viktigaste förberedelsearbetet 

består i att rörmokaren och elektrikern 
håller på med bergvärmeanläggning-
en. Nu byts den gamla flispannan ut 
mot värmepumpar i huvudbyggnaden 
och kapellet. Förra veckan borrades 
2st 180m:s hål till huvudbyggnaden 
och 2 st 130m:s hål till kapellet.  När 
detta skrivs är det bara en vecka kvar 
tills det nya värmesystemet är i drift.  

 
En kommentar som jag fått från 

många gäster är att det är så lugnt och 

gott på Sörgården. Detta är en kom-
mentar som jag blivit väldigt glad för. 
Sörgården är en plats som man upple-
ver är fridfull. Jag tror inte det är nå-
gon tillfällighet att gästerna säger 
detta. Sörgårdens vill vara en plats där 
man kan komma ifrån och vila sig 
lite. Uppleva friden och få nya kraf-
ter. Gud finns här med sin ande och 
vill stödja den processen. Låt oss 
jobba vidare mot att Sörgården även i 
fortsättningen skall få förmedla vila 
och frid. 

 
Allt gott! Lars Olsson 
Gårdsföreståndare 

Hälsning från Sörgården 
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En eller två nya  kassörer 
I vårt senaste styrelsemöte berättade Lasse Jonsson att han 

önska sluta sitt uppdrag som kassör för den Kristna Ashramrörel-
sen och Sörgårdsstiftelsen.  

Detta gör att vi behöver en eller två kassörer som är beredda att 
anta dessa uppdrag.  

Vi ber alla Ashram- och Sörgårdsvänner att vara med och be om 

en lösning.  

Känner Du någon som skulle kunna bli kassör för en eller båda 

kassorna eller om Du själv är intresserad, ta då kontakt med Gerd 

Utbult 031-96 70 37 , 070-476 19 94 eller Lilian Gustafsson 0571-

208 01, 076-829 31 66. 

Under många år har värmen på 
Sörgården kommit från en panna, 
som eldats med egenproducerad flis 
från egen skog.  Ett mycket för-
månligt alternativ – men arbetskrä-
vande. 

Då brännaren numera fungerar 
mindre säkert och hela anläggningen 
har åtskilliga år på nacken, har vi i 
styrelsen sett det nödvändigt med ett 
utbyte. 

Vi har därför tagit ett beslut att 
installera bergvärme på Sörgården.  
Efterlängtat av många pga av dess 
driftsäkerhet och minskat behov av 
tillsyn.  En offert för installationen 
har antagits och merparten av kostna-
den är tänkt att finansieras med lån.  

Det är dock en fördel, om vi kan 
hålla lånet på en lägre nivå.  Därför 
vill vi på detta sätt vädja om ett bi-
drag till finansieringen. Stort eller 
litet bidrag – allt är värdefullt ! 

 
Välkommen att vara med oss och 

sprida värme på Sörgården ! 

 

Bidrag sänds till Sörgårdsstiftelsen 
Bankgiro 977-7749 
PostGiro 86 23 60-5  

OBS, Märk talongen med ” värme” 

Vädjan om värme 



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 administ-
rative sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel. 0554-153 99 
            

Gårdsföreståndare 
Lars Olsson  
Sörgården kursgård och 
vandrarhem 
Klaxås 10, Sörgården 
665 92 Kil 
0554-693610 

Vi önskar Er en välsignad Advents- och Julhögtid 

och ett Gott Nytt År 2016 i Jesu namn! 
Styrelserna, Lars o Marianne Olsson och Bengt o Gunbritt Ohlsson  

Under årets nio första månader har det kommit in; 81 145:- (77 761:-) i gåvor och 
10 500:- (13 600:-) i vängåva samt 14 441:-  (20 110:-) i kollekter för Ashrams 

räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  47 219:- (189 086:-) i gåvor, 24 050:-  (44 
510:-) i "50 ger 100" och  8 220:- (16 881:-) i kollekter  (Inom  parentes 2014 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 

Detta nummer av Ashram-Nytt har  Per -Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Lars-Olov Frisk, Karin Ackeby, Lars Olsson  och  Siv Sjödin.  

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet  av januari 2016. 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt. 

 

Vi vill ha bidragen senast den 10 december 
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 


