
Vänbrev nr 2 2016 

Det är HONOM jag spanar efter 

i varje nyfött grässtrå 
Blomknopparnas första andetag 

De lovprisande blomkalkarna 
som sträcker sig mot solen 

Det är HONOM jag längtar  

att få se 
Jag skymtar HONOM 

där fågeln reder sitt näste 
och ger HONOM sin lovprisning 

i det yrvakna morgonljuset 
 

 

 
 

Jag har letat efter HONOM  

bland stolta och självsäkra 
- men fann HONOM inte bland dem 

Jag tar ett vilsegånget  
människobarn till mitt hjärta 

-och finner HONOM  

KONUNGARNAS KONUNG 
min SJÄLS ÄLSKADE 

 
En dag skall jag stå inför HONOM 

ansikte mot ansikte 
och KÄRLEK-GLÄDJE-FRID 

skall aldrig ha någon ände 

 
Ingrid Duninge 

Våren är  här  
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 Tack till Lars   
Efter ett och ett halvt år 

slutar nu Lars Olsson som 
föreståndare på Sörgården. 
Vi vill rikta ett stort tack till 
Lars för hans arbetsinsats. 
Arbetsuppgifterna, både 
ute och inne har varit 
många och varierande. 

Många är de resor som Lars 
har fått göra extra för att se till 
flispannan som krånglat. 
Glädjen var stor den dag då 
Lars kunde meddela att berg-
värme  

anläggningen var installerad. 

Lars har också tagit hand 
om renoveringar, röjt i skogen 
och tagit hand om matlagning 
för gäster och besökande på 
gården. 

Vi är också tacksamma för 
andakter och bön i kapellet. 

Samtidigt vill vi också tacka 
Marianne, som ställt upp och 
hjälpt till då hon haft möjlighet. 

Nu önskar vi hela familjen 
Guds rika välsignelse i fort-
sättningen med nya uppgifter 
och nya vägar som öppnas 
framöver. Ni är alltid välkomna 
till Sörgården! 
För styrelserna  via  
Lilian Gustafsson 
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Vi har upplevt en underbar helg på Ashram i Mullsjö 19 –21/2  

Vi var tillsammans med Bönetågets medlemmar 
och lovsången var himmelsk. 

 

 

 

  Insänt av Gerd Utbult 

 

Tack alla ashramvänner för den tid jag 
fick vara gårdsföreståndare på Sörgården. 
För mig har det varit en lärorik och utveck-
lande tid.  

Jag och min familj vill också passa på och 
tacka styrelserna och gårdsfolket för av-
tackningssamkvämet där vi både fick god 
mat och utsökt tårta. Vill också tacka för de 
fina blommorna och pengarna som jag 
köpte två uppmuntrande kristna böcker för. 
Vill önska Guds välsignelse över Kristna 
Ashramrörelsen och Sörgården. 

Allt gott!           Lars Olsson  

Tack alla Ashramvänner 

Det är så underbart att 
få dela livet tillsam-
mans med andra kristna 
och känna att Jesu är 
Herre. Ashram har givit mig: 

En fördjupad Gudsrelation, 
Ett förnyat böneliv, Nya bö-
nevänner, Sund och riktig 
undervisning. 

Tack för ett fint Ashram. En tid för 
återhämtning för ande, själ och 
kropp har det varit för mig. 
Är så tacksam att jag har fått vara 
med denna helg på Ashram. 
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Våren  och sommaren 2016 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      18 – 21 april   
Ledare: Sörgårdsstyrelsen   
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:  Styrelserna  
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-69 36 10 eller  
       Info@sorgardenkursgard.se 

 

ASHRAM på Västkusten 
Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid         20 – 22 maj 
Ledare:Bengt Ohlsson o Stefan Larsson 
Pris:      Hela helgen 480:- , lördag 300:- 
              eller fredag-lördag 400:- för mat  
              (utom frukost) och kursavgift. 
Om Du behöver logi kan det ordnas både 
på Rörö eller på Nimbus Öckerö. (Du 
betalar logi och frukost själv). 
 
Anm: Larsson 031-96 44 84, 073- 
424 80 65, sa.larsson@glocalnet.net 
eller Utbult 031-96 70 37, 070- 476 19 
94 el. gerd.utbult@telia.com  
 

Sommarashram  
i Västerbotten 
Plats:   Bolidens församlingshem      
Tid:      4 – 6 juni 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
         Gustafsson och Jan Andersson  
Pris:  800:- för kursavgift, lunch och 
          middag. Fika betalas på plats. 
          Logi och frukost ingår  inte i 
          priset. När Du anmäler Dig/Er 
          kan Du få förslag på boende.   
Info/Anm. Så snart som möjligt, sen- 
         ast den 20 maj, för boende och 
         catering  
         0910-164 87 Andersson 
         0910-120 96 Edvardsson  
         0554-150 02 Ashrams exp. 
 

Bönetåget 23-30 juli 
Från Norrahammar till Övre Soppero och 
Treriksröset 
Pris: för  resan 5 925:- då ingår alla över-
nattningar samt de flesta måltider. Tillkom-
mer utflykten till Treriksröset.  
Info./ Anm: bonetaget@telia.com, Göran 
Undevall 0730-34 47 47 
Sista anmälan 15 maj 
 

ASHRAM I Finland 
Plats:    Frank Mangs Center, Närpes 
Tid:      3 – 6 augusti 2016 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
             Gustafsson och Anne 
             Marie Söderqvist           
Pris:     172 Euro  i dubbelrum 

             (kursavg. och måltider) 112 
             Euro eget boende 

                Fika betalas på plats. 
             Begränsat antal rum, ”först till 
                kvarn få först malet” 
OBS – Anm. senast den 7 juli   
            Holmlund 090-19 55 90,  
            070-335 97 92 eller  
            e.holmlund@outlook.com  

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sör-

gårdsstiftelsens 
Årsmöte 23 april kl.14.00 och 
Förbönsgudstjänst kl.19.00 

Servering efter båda samlingarna 
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Fjällashram i Härjedalen 
Plats:  i trakten kring Furnäsdalen 
Tid:     11 – 15 september 
Pris:    Vi hyr lägenheter och har 
        självhushåll till självkostnad pris 
Anm.  Sista anmälningsdag och  
            betalning för boende ca.  
            750:- den 20 juli  
            0554-150 02, 153 99 eller 
            Ashram@hem.utfors.se 
             Holmlund 090-19 55 90, 
            070-335 97 92 eller  
            e.holmlund@outlook.com 
 

ENDAGSASHRAM  
i Stockholm 
Plats:    Syskonbandets lokal, Got- 
             landsgatan 46 
Tid:      1 oktober 
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian 
             Gustafsson  
Pris:     340:- kursavgift, lunch 
            och fika samt hyra. 
Anm:   senast den 8 september 
            Granström 08-653 11 43   
            eller Ashram 0554-150 02, 
            153 99,     Ashram@hem.         
            utfors.se 
 

ASHRAM i Ångermanland 
Plats:       Pingstkyrkan Kramfors 
Tid:         21 – 23 oktober 
Ledare: Bengt Ohlsson, Magnus 
             Enström, Martin Bergerståhl,  
             och Rolf Söderberg  
Pris:      750:- i kursavgift + måltider 
              och fika som betalas på plats 
              Logi och frukost ordnar Du 
              själv i foldern finns förslag 
Info.Anm: senast 1 oktober 
                Engström 076-811 12 02, 
            mag_enstrom@hotmail.com 
                Holmlund 090-19 55 90, 
                070-335 97 92, 
                e.holmlund@outlook.com 
 

HÖSTASHRAM i SMÅLAND 
Plats:    Vrigstad   
Tid:       11-13 november 
Ledare: Alf Källström, Ingemar 
             Helmner och församling- 
             arnas pastorer  

Återkommer med priser mm. i nästa 
Ashram-Nytt  

 

Ring och beställ Foldrar 
Det finns foldrar för samtliga Ashram 
där Du kan se programmet och få vägbe-
skrivning – Ring de som tar emot anmäl-
ningar eller till Kristna Ashramrörelsen 
exp. 0554-150 02 eller 153 99 eller Ash-
ram@ hem. utfors.se 

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. 

Välkommen  till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
den 3 maj, 7 juni 
och 6 september     

 

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

ringa  in Ditt böne- eller tacksägelse-
ämne. 

 

Gud hör bön! 
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Årsberättelse 

verksamhetsåret 2015 för den Kristna Ashramrörelsen 

”Herrens nåd är det att det inte 
är ute med oss, ty det är inte 
slut med hans barmhärtighet. 
Den är var morgon ny.”   Kla-
govisorna 3:22-23 
 
Ett år präglat av oro i världen. 
När vi ser tillbaka på år 2015 är vi 
tacksamma att få räkna med Guds 
nåd och Hans barmhärtighet över 
våra liv. Vi känner så stor tacksamhet 
att få bo i Sverige, ett fritt land utan 
krig. Vi får läsa Guds ord och tro på 
vår Mästare utan att behöva uppleva 
förföljelse. Många människor har fått 
sätta livet till för sin tro i andra län-
der. Miljontals har tvingats lämna 
sina hem och leva som flyktingar. 
I Sverige har vi fått ta emot många 
många tusen flyktingar, som sökt sig 
till vårt land för att få leva i fred och 
frihet. 
 
Ashramarbetet. 
Under året har tolv Ashram anord-
nats. Av dessa har det varit fyra enda-
garsashram. Tillsammans 271 delta-
gare. Fyra Ashram har ställts in på 
grund av för få deltagare. 
 
Personal. 
Bengt Ohlsson är den ende, som har 
haft fast anställning. I maj avslutade 
han sin tjänst, men har därefter un-
dervisat på ett flertal Ashram ute i 
landet. 

Lilian Gustafsson har undervisat på 
många av våra Ashram.  
Under året har vi också haft för-
månen att få lyssna till fler förkun-
nare.  
 
Ashram i landet. 
På Sörgården: Vårashram med års-
möteshelg och arbetspass. 
Ashram har hållits på följande plat-
ser: 
Mullsjö, Skellefteå, Köla, Rörö, 
Torsåker, Fridhem-Åbyn-Byske, 
Norra Vi-Gården, Stockholm, 
Vrigstad, Kramfors och Önneredsgår-
den. 
 
Bönetåget 1-9 augusti. 
Ashramrörelsen deltog i en oförglöm-
lig och välsignad böneresa genom 
Sverige till Övre Soppero och Tre-
riksröset. Vid en Gudstjänst i Övre 
Soppero fick Bengt Ohlsson tillfälle 
att presentera Ashramrörelsen. 15 
personer från Ashram var där. Grup-
pen blev framkallad på podiet och 
fick förbön. 
 
Gertrud Storsjö.  
I november kom Gertrud Storsjö till 
Sörgården och undervisade om Ny-
andligheten i Sverige. Gertrud har 
stor erfarenhet och kunskap om främ-
mande religioner. Vi känner stor 
tacksamhet för allt hon delgav oss. 
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Stockholm. 
De Kristna synskadades riksförbund 
”Syskonbandet välkomnade oss att ha 
ett Ashram i deras lokaler. 
 
En bönelivsrörelse. ” 
Den kristna Ashramrörelsen är en 
bönelivsrörelse. I Markus 6:31 säger 
Jesus till sina lärjungar: ”Kom med 
mig till en öde plats, där vi kan vara 
tillsammans och vila er lite” 
Under året har många, som kommit 
på våra Ashram fått uppleva betydel-
sen av att gå avsides, lyssna till Guds 
Ord och delta i bön och lovsång. 
Här nedan följer några vittnesbörd 
vad Ashram har fått betyda: 
”Nytt mod i vardagen, en oas i ök-
nen” ”Den här helgen har verkligen 
givit mig mersmak. Välsignelse över 
alla som arbetar med detta” ”Så 
mycket kärlek och värme har gjort 
mitt hjärta mjukt och formbart igen”  
”Jesu kärlek är så helt underbar” 
”Så här skulle det vara i församling-
en. Kommer som man är, delar sina 
bekymmer, en sådan värme där man 
kan öppna sig.” 
”Oerhört värdefullt att få dela varand-
ras liv i förbön”. 
”En god anda, bönerna betydde 
mycket. Härligt med kvinnoashram, 
alltid över förväntan” 
”Härliga möten med både Gud och 
systrar i Herren. En mycket varm bö-
negemenskap, som varit en välbehöv-
lig påfyllnad för att gå vidare ut i var-
dagen” 
 
”Tacksam för undervisning, bönege-

menskap och lovsång.” 
”Det blev en nystart” 
”En läkande atmosfär”. 
 
Ekonomi. 
Styrelsen föreslår, att årets överskott 
22 710 kronor läggs till 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 
 
”Min gårdag är förbi den gav mig 
visshet om Herrens nåd för mig en 
syndens slav. 
Förlåtelse och kärlek fick jag röna 
den dagen jag mitt allt åt Herren gav. 
Min framtid är i Herrens händer. I 
natten mörk han ljuset tänder . 
Han leder mig ett steg i sänder på väg 
till Himlen land.” 
 
I 1 Krönikeboken 4:10 Ropade Jabes 
till Israels Gud och sade: ”O, att du 
ville välsigna mig och utvidga mitt 
område och låta din hand vara med 
mig!” Detta är en bön, som vi också 
gärna vill be inför ett nytt verksam-
hetsår. 
 
För Den kristna Ashramrörelsens sty-
relse      Gerd Utbult 

Forts. Årsberättelse  verksamhetsåret 2015 för den Kristna Ashramrörelsen 



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 
 
 
- vakant - 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor 
 

Under årets tre första månader har det kommit in; 36 455:- (36 020:-) i gåvor, 1 300:- 
(4 900:-) i vängåva samt 3 160:-  (7 971:-) i kollekter för Ashrams räkning.  
 

Till Sörgården har  det  kommit  in;   6 225:- (18 559:-) i gåvor, 4 650:-  (7.850:-) i 
"50 ger 100" och 1 347:- (3 160:-) i kollekter samt Sörgårdsfonden 2 000:-  (Inom  
parentes 2015 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 bygg-
nader på vår kursgård. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelsedagar och 

Detta nummer av Ashram-Nytt har  Per -Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Lilan Gustafsson, Lars Olsson, Ingrid Duninge och Gerd Utbult.  

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

 

Vi vill ha bidragen senast den 10 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 


