
Vänbrev nr 3 2016 

Tack gode, Gud för Livet. 
För hälsa hus och hem. 
För barnen, som du gett mej. 
Jag glädje har av dem. 
 

Du är min glädjekälla 
Mitt stöd i livets strid. 
Såväl i solskensdagar, 
Också i mulen tid. 

I unga år jag lämna 
Mitt liv i Herrens hand. 
Du lärde mej om Livets väg 
som går till himmelens land. 
                        Karin Ackeby 
 

 

Tack 
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Bibeln säger att himlen finns,  
en plats där Gud själv bor.  
 
Innan vi går till bibelns ord vill jag att 
du stannar upp en stund och tänker;  
- Tänk på den bästa plats varit på 
- Tänk på den vänligaste platsen och på 
de vänligaste människor du träffat 
- Tänk på den skönaste musik du kan 
tänka dej 
- Tänk på de starkaste andliga möten du 
varit på  
Men inget du varit med om  räcker för att 
beskriva himlen ändå. 
 
Vad är himlen egentligen? 
Jesus säger i Joh 17:24 Fader, jag vill att 
de som du har gett mig skall vara med 
mig där jag är, för att de skall få se min 
härlighet, den som du har gett mig, ef-
tersom du har älskat mig redan före värl-
dens skapelse. 
 
Himlen är högre än vår fattningsför-
måga.  
1 Kor 2:9 Vi förkunnar, som det står i 
skriften, vad inget öga sett och inget öra 
hört och ingen människa anat, det som 
Gud har berett åt dem som älskar ho-
nom. Obs Vad ingen sett, vad ingen hört, 
vad ingen anat!  
Våra tankar och vår fattningsförmåga 
räcker inte till att förstå himlen.  
 
Himlen väcker tankar, men är obeskriv-
ligt mycket mer än vi kan tänka. 2 Kor  
12 :3 - 4 3. Och jag vet att den mannen - 
om med kroppen eller utan, det vet bara 
Gud -  
4. blev uppryckt till paradiset och fick 
höra ord som ingen människa kan eller 
får uttala.  

Paulus  hörde ord som inte kan eller 
får uttalas, som inte kan återges,  
Hos alla som beskriver himlen i bibeln 
verkar det vara svårt att finna de rätta 
orden. Därför är det svårt att beskriva 
vad himlen är.  
 
Vad kan vi då förstå?  
Vad säger Bibeln? 
- Himlen är en plats för dem som älskar 
Jesus. 
Där finns ingen synd, inget uppror.  
Ingen ondska.  
Föreställ dig det.  
Öppna en dagstidning, eller lyssna på 
nyheter, bara ondska, ingen godhet.  
Men i himlen fins ingen ondska.  
Himlen är mer än vi kan tänka.  
Vårt förstånd är begränsat, men i himlen 
värderas allt med en annan måttstock, 
efter Kristus. Där är fullkomlighet i allt, 
inget är begränsat allt är fullkomligt, li-
kasom Han är fullkomlig.  

Himlen 
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Medborgare i himlen 
Jesus förklarade att Guds rike inte är av den 
här världen, och att man inte kan se det med 
ögonen. Men redan nu är den frälste medlem-
Bibeln säger att himlen finns,  
en plats där Gud själv bor.  
 
Innan vi går till bibelns ord vill jag att 
du stannar upp en stund och tänker;  
- Tänk på den bästa plats varit på 
- Tänk på den vänligaste platsen och på 
de vänligaste människor du träffat 
- Tänk på den skönaste musik du kan 
tänka dej 
- Tänk på de starkaste andliga möten du 
varit på  
Men inget du varit med om  räcker för att 
beskriva himlen ändå. 
 
Vad är himlen egentligen? 
Jesus säger i Joh 17:24 Fader, jag vill att 
de som du har gett mig skall vara med 
mig där jag är, för att de skall få se min 
härlighet, den som du har gett mig, ef-
tersom du har älskat mig redan före värl-
dens skapelse. 
 
Himlen är högre än vår fattningsför-
måga.  
1 Kor 2:9 Vi förkunnar, som det står i 
skriften, vad inget öga sett och inget öra 
hört och ingen människa anat, det som 
Gud har berett åt dem som älskar ho-
nom. Obs Vad ingen sett, vad ingen hört, 
vad ingen anat!  
Våra tankar och vår fattningsförmåga 
räcker inte till att förstå himlen.  
 
Himlen väcker tankar, men är obeskriv-
ligt mycket mer än vi kan tänka. 2 Kor  
12 :3 - 4 3. Och jag vet att den mannen - 
om med kroppen eller utan, det vet bara 
Gud -  
4. blev uppryckt till paradiset och fick 
höra ord som ingen människa kan eller 
får uttala.  

Paulus  hörde ord som inte kan eller 
får uttalas, som inte kan återges,  
Hos alla som beskriver himlen i bibeln 
verkar det vara svårt att finna de rätta 
orden. Därför är det svårt att beskriva 
vad himlen är.  
 
Vad kan vi då förstå?  
Vad säger Bibeln? 
- Himlen är en plats för dem som älskar 
Jesus. 
Där finns ingen synd, inget uppror.  
Ingen ondska.  
Föreställ dig det.  
Öppna en dagstidning, eller lyssna på 
nyheter, bara ondska, ingen godhet.  
Men i himlen fins ingen ondska.  
Himlen är mer än vi kan tänka.  
Vårt förstånd är begränsat, men i himlen 
värderas allt med en annan måttstock, 
efter Kristus. Där är fullkomlighet i allt, 
inget är begränsat allt är fullkomligt, li-
kasom Han är fullkomlig.  
 i himmelriket 
Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när 
Guds rike skulle komma, svarade han 
dem: Luk. 17:20:21 "Guds rike kommer 
inte så att man kan se det med ögonen. 
Inte heller skall man kunna säga: Se, här 
är det, eller: Där är det.  
Ty se, Guds rike är mitt ibland er."  
Jesus: Joh.18:36 Mitt rike är inte av den 
här världen.  
 
Guds rike har gränser 
Jesus: Joh.3:3  Den som inte blir född på 
nytt kan inte se Guds rike.  
 
Troende är redan nu medborgare i 
himlen: 
Fil.3:20 Men vi har vårt medborgarskap 
i himlen, och därifrån väntar vi Herren 
Jesus Kristus som Frälsare.  
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Hösten 2016 

ENDAGSASHRAM  
i Stockholm 

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

 

 

KVINNOASHRAM 
Plats:       Önneredsgården 
Tid:         14 – 15 oktober 
Ledare:    Lilian Gustafsson  
Pris:         Fredag-Lördag 350:- eller 
                Lördag 300:-  
Anm; Prytz 031-29 70 15, 070-156 
          78 19 eller Utbult 031-96 70  
          37, 070-476 19 94 eller mail:  
           gerd.utbult@telia.com  

 

 

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. 
             Fika betalas på plats. 
              Logi och frukost ordnar Du 
              själv i foldern finns förslag 
 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 församlings 
             pastorer 

Pris:      Kursavg. och måltider: 400:- 
     fredag-lördag, endast lördag 300:-  
             Frukost och logi ingår inte i 
             priset. För boende kontakta: 
             Vrigstadgården 0382-307 95 
eller    Vrigstad Värdshus 0382-57 50 00  

Anm:    senast den 28 oktober till: 
             Eva Petersson 0382-304 73,  
       mail:evapetersson@hotmail.com 
             Eva Johansson 0382-305 92, 
       mail:eva_johansson51@yahoo.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 exp. 0554-150 02 eller 153 99 

eller Ashram@ hem. utfors.se 
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Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
den 6 september, 4 oktober 
1 november och 6 december     

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

böne- eller tacksägelseämne. 
Vi har också som regel bönesamlingar varje dag kl.8.30 och 13.30 när det finns 

folk på gården och då det inte är annan verksamhet – Välkomna! 
 

Gud hör bön! 

ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 14 dagar i förväg  

De folkhögskolor och kursgårdar som vi samarbetar med behöver veta deltagaran-
talet 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 Ashra-

met inte blir inställt.  
Gör gärna ett försök. 
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Vittnesbörd från Mullsjöashram 
 

Jes. 45: 1-3  
Frimodighet....... Tacksamhet...... 

 

 

 

  Insänt av Gerd Utbult 

Bönegrupperna, där 
man får lasta av och få 
hjälp med bördorna. 

Tack för en givande helg med en 
varm bibelnära undervisning om 
Jesus och om Andens närvaro nu 

och i vardagen 
Omsluten av bön och lovsång till 

Guds ära. 
Tack för bra boende och god mat 

samt den goda gemenskapen. 

Jag har blivit påmind om 
hur rik jag är, som fått Guds 
gåva i mitt hjärta. 

 
Så skönt att få gå un-
dan och vara tillsam-
mans med människor 
och få dela livet med 
varandra! Så skönt att 

få bli omsluten av 
bön, lovsång och 

Guds ord.  
Tid för eftertanke be-

hövs i våra dagar. 

  Samhörighet, 
levande tro, läng-
tan efter att hitta 
min plats i Guds 
församling. 

 
Att ha stillhet tillsammans med 
varandra och Jesus, har varit så 

gott under detta Ashram. 
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Erik Lagevik har sänt oss en hälsning 
från Huskvarna missionskyrka som 
framfördes av Åke Koldestam ned-
skrivet från en bandinspelning. 

 

Vi var också där. Vi gick i en gränd, 

du och jag. Och så fick du och jag se en 

man som kom och släpade på ett kors. 

Och många människor följde honom. 

Och vi var nyfikna, du och jag. Vi följde 

efter. Så gick vi, följde efter, och så gick 

vi fram till Golgata. 

Och så stod vi lite på avstånd och tit-

tade på vad som hände. Vi kände inte till 

den där mannen tidigare, lite hade vi väl 

hört talas om honom för ryktet gick ju 

där i Jerusalem. Men vi visste inte myck-

et, du och jag, men vi var nyfikna.  

Vi såg hur han spikades upp på korset. 

Och vi stod på avstånd i folkmassan och 

tittade. Och helt plötsligt så märker du 

och jag att han tittade på just oss: ”Kom, 

kom närmare mig”, sa han, ”kom när-

mare till korset”. 

Och vi gjorde som han sa. Du och jag 

gick fram till korset och där böjde vi knä. 

Vi böjde oss framåt. Då såg vi blod på 

marken, och vi lyfte upp våra huvuden. 

Då fick vi se spikarna på fötterna och på 

armarna. Och vi lyfte upp huvudet ännu 

mer, och så tittade vi in i hans ansikte. Så 

mötte vi hans ögon. Och hans ögon tit-

tade på oss. Och vi såg, du och jag, att 

det här var speciella ögon. Det var ögon 

som var på något sätt genomborrande. 

Han såg liksom in i oss på något sätt. Vi 

såg smärtan i hans ansikte och smärtan i 

hans ögon. Och så sa han, helt plötsligt 

våra namn, ditt och mitt namn! Vi som 

aldrig hade träffat honom förut – han 

visste vad vi hette! Vi var så förvånade. 

Och sen sa han så här: ”Detta gör jag för 

er”.  



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 sex första månader har det kommit in; 70 125:- (58 470:-) i gåvor, 2 100:
- (7 200:-) i vängåva samt 8 500:-  (11 561:-) i kollekter för Ashrams räkning. Till 
Sörgården har  det  kommit  in;   15 097:- (32 464:-) i gåvor, 11 900:-  (17 500:-) i 
"50 ger 100" och 5 500:- (7 020:-) 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 Ashram 
och ”50 ger 100” för Sörgården) hör av Dig så skickar vi inbetalningskort. Dessa gå-
vor 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 
julgåvor – kontakta vår expedition. 

Detta nummer av Ashram-Nytt Nytt  har  Per -Ola Eklund haft ansvar för, med 
hjälp av Bengt Ohlsson, Erik Lagevik, Karin Ackeby och Gerd Utbult       

Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på 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. 


