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I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste om-
kring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: 
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för 
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Mes-
sias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn 
som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsam-
mans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höj-
den åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”  Lukas 2:8-14 

Vi önskar Er en välsignad  

Advents - och Julhögtid 

och ett Gott Nytt År 2017  

i Jesu namn! 
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Hej, jag heter Josephine, för er som 
inte känner mig kan jag berätta att 
jag bor i Fagerås tillsammans med 
min man Joakim och våra tre barn 
Alice Emilia och Jonathan samt 
kaninen Ior.  

 
På fritiden är jag scoutledare för ett 

härligt gäng med nioåriga tjejer samt 
sjunger i gospelkören neighbourhood 
gospel. Jag tycker om att träna och att 
vara ute mkt i naturen. 

Jag arbetar halvtid på hemtjänsten i 
Fagerås / Högboda men sedan 1 okto-
ber har jag även börjat min timan-
ställning på Sörgården där jag först 
och främst ska ta hand om bokningar 
men även hålla i någon bönesamling 
då och då. 

Hemma i min hall har jag en text på 
väggen där det står Bless this home 
and all who enter och under den 
hänger en bild på Jesus o lärljungarna 
när de är uppe på ett berg och samti-

digt som de blickar ner sträcker ut 
sina händer och välsignar Jerusalem 
(kanske ska tillägga att jag tror det är 
Jerusalem =).  
Första gången jag var på Sörgården 
så kände jag att det var en välsignad  

Hej, jag heter Josephine 
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Josephine Bäckryd började 1 okto-
ber som timanställd på Sörgården. 
Josephine bor i Fagerås och tillhör 
Equmeniakyrkan i Fagerås. Hon 
kommer att ta emot bokningar till 
Sörgården och jobba vid behov på 
gården.  

Eftersom Josephine bor i Fagerås så 
kan hon lätt ta sig till Sörgården. Vi 
är glada för en sådan lösning och öns-
kar henne Guds välsignelse! 

Josephine tar också hand om en del 
andakter och förbönsgudstjänst när 
hon är på gården. Hon arbetar även i 

hemtjänsten och det blir då en kombi-
nation av arbeten.  

 

Vi önskar Josephine välkommen 
och vi vill uppmuntra alla förebedjare 
att ta med Josephine i sina förböner. 

 

För Sörgårdsstiftelsen 

 och Kristna Ashramrörelsen 

genom  

Lilian Gustafsson. 

 
 

Ny medarbetare på Sörgården. 

plats att få vara på, jag kände mig 
hemma direkt, det är skönt att få 
komma till en plats där bönen är så 
självklar och där Jesus är i centrum. 
Under en längre tid har jag inte haft 
någon cellgrupp att gå till och jag har 
många ggr känt mig ensam i mitt bö-
neliv,det är skönt att få dela sina be-
kymmer och glädjeämnen med någon 
annan och att få vara tillsammans i 
bön inför Herren. 

Jag känner mig verkligen välsignad 
av Herren att han har gett mig den 
här tjänsten på Sörgården och samti-
digt fått den bönegemenskap som jag 
har saknat och längtat efter. 

Jag hoppas även att du ska känna 
dig välsignad när du kommer hit och 
är med i vår gemenskap. 

 

Jag ser fram emot att få träffa dig ! 
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Vintern och våren 2017 

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sörgårdsstiftelsens 

Årsmöte 29 april kl.11.00  
                 med servering 

på Sörgården i Kil 

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 

 

VINTERASHRAM Mullsjö  
Plats:       Mullsjö Folkhögskola 
Tid:         17 – 19 februari  
Ledare:    Bengt Ohlsson och Alf  
                Källström 
Pris:         Dubbelrum  1 770:- 
                Enkelrum     2 060:- 
                Eget logi         900:- 
                Enbart lördag  520:- 
Anmälan: OBS före 15 januari   
                 0554-153 99, 150 02 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
VÅRASHRAM på Västkusten 
Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid         7 – 9 april 
Ledare:  Lilian Gustafsson och 
              Stefan Larsson  
Pris:      Hela helgen 480:- , lördag 
             300:- eller fredag-lördag 
             400:- för mat (utom fruk-  
             ost) och kursavgift.  
Logi och frukost ordnar och be-
talar Du själv. Om Du behöver  logi 
kan det ordnas både på Rörö eller på 
Nimbus Öckerö. Vi ser helst, att Ni 
betalar på Bg 479-4376. 
Anm: Larsson 031-96 44 84, 070- 
896 44 48, sa.larsson@glocalnet. 
net eller  Prytz 031-29 70 15,  
070-156 78 19 eller runeprytz@ 
hotmail.com   

 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      24 – 27 april   
Ledare: Sörgårdsstyrelsen   
Pris:      Frivillig gåva  
Anm:    0554-69 36 10 eller info@ 
sorgardenkursgard.se 
 

med Styrelse- o Årsmöteshelg 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       27 – 29 april    
Ledare:  Styrelserna  
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-69 36 10 eller info@ 
sorgardenkursgard.se 
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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. 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
den 6 december, 10 januari,  

7 februari och 7 mars     
 

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! 



6 

Vi tackar Gud och Ashram för en 
banad väg till Frank Mangs Center 
i Närpes Finland. 

 
Tisdagen den 2 augusti började vår 

resa från Ångermanland med över-
nattning i Holmsund för att vara i god 
tid vid Finlandsfärjan på onsdags 
morgon.  

En stor glädje var det att möta ash-
ramvännerna ( sen många år) på fär-
jan. Vi blev tre bilar som följdes åt 
till Närpes.  

Vi kom till ett annat land men det 
kändes som hemma. Vi blev väl mot-
tagna av Kurt-Erik Nordin och andra 
aktiva på gården. Tack!  

Den andliga gemenskapen har inga 
gränser. Detta kom också fram i 
undervisningen, i Apg 10 omtalas 
Cornelius och Petrus att de var förbe-
redda genom sina böner.  

 
Frank Mangs  föräldrar kom till går-

den år 1900. När Frank Mangs var i 

konfirmationsåldern ” lovade han 
ägna sig åt Gud”. När någon går upp 
i predikostolen  talar man om Jesus. 
Mangs hade Jesus med sig! 

Vi har inte träffat Mangs men i 
yngre dagar läste vi hans artiklar, 
som alltid berörde. Han har skrivit ett 
40-tal böcker så man kan fortfarande 
ta del av hans undervisning.  

På Frank Mangs centret förvaltar 
man evangelie-andan. Det går ut 
undervisning på platsen och massor 
sänds ut genom  ”etern”. 

Som alltid på Ashram får man god 
undervisning och bönegemenskap. Vi 
blev bl.a  påminda om de 4:a B:na, 
Bibelundervisning, Brödragemen-
skap, Brödsbrytelsen och Bönerna 
som är lika viktiga alltjämt. Likaså 
andlig klarsyn, se vad Herren gör i 
denna tid och vad Han har förberett. 
Mästaren är här och kallar dej! Joh 
11:28 

 
Kerstin Wallin och Lars Fahlén 

Mangsgården 

Resa till Frank Mangs center Närpes Finland 
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Kapellet 

 

Frank Fridolf Mangs, föddes den 19 augusti 1897 i Närpes Finland, och han dog 
i Karlstad den 31 juli 1994. Han var en välkänd och omtyckt evangelist, predikant 
och författare. 

Han var redan i unga år  verksam i Ekenäs ( Fin-
land) , Uppsala och Göteborg. Från 1932 till 
1945 var han predikant i Betlehemskyrkan Oslo. 
Han var rikt och mäktigt brukad av Gud och un-
der sin långa gärning gjorde han även sju resor 
till USA.   

Hans  barndomshem är numera det som kallas 
Frank Mangs Centret i Närpes Finland. (http://
www.frankmangscenter.fi/se.html) 

Frank Mangs var under många år bosatt i Sve-
rige. Till Töcksfors i Värmland kom han 1954  
till det som nu kallas  ”Mangsgården”, (http://
www.visitvarmland.se/sv/gora/mangsgarden-
29526 ), där han och familjen tillbringade mycket 
tid. Mangsgården är numera en minnesgård över 
Frank Mangs livsgärning. De flesta av hans 
skrivna böcker har skrivits i det lilla rummet som 
finns ovanför bastun.    red.                                                                        



Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02 
Bankgiro 479-4376   
E-post: ashram@hem.utfors.se                            
Hemsida: www.kristnaashram.se                         

Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens kurs-
gård och vandrarhem   
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 69 36 10 
Bankgiro 977-7749 
E-post:info@sorgardenkursgard.se  
Hemsida: www.sorgardenkursgard.se 

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

Vi önskar Er en välsignad Advents- och Julhögtid 

och ett Gott Nytt År 2017 i Jesu namn! 
Styrelserna, Bengt o Gunbritt Ohlsson och Josephine Bäckryd 

Under årets nio första månader har det kommit in; 97 965:- (81 145:-) i gåvor och 3 
400:- (10 500:-) i vängåva samt 15 166:-  (14 441:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  23 547:- (47 219:-) i gåvor, 18 750:-  (24 050:-) 
i "50 ger 100", 11 940:- (8 810:-) i kollekter och Sörgårdsfonden 2 000:- (Inom  pa-
rentes 2015 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 sista månader 

OBS Efter nyår har vi inte längre några PLUS Giro OBS 
utan det är Bankgiro som gäller i fortsättningen. 

Detta nummer av Ashram-Nytt  har  Per -Ola Eklund haft ansvar för,  med hjälp 
av Bengt Ohlsson, Kerstin Wallin, Lars Fahlén, Josephine Bäckryd och  Lilian Gus-

tavsson.       
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på januari.  

Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt,   
vi vill ha bidragen senast den 10 december  

Skickas till Kristna Ashramrörelsen, adress 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. 

Timanstäld för bokningar mm. 
 
Josephine Bäckryd     
 

Korsnäsväg. 1  
666 94 Fagerås 
Mobil: 072-055 31 01 

http://www.sorgardenkursgard.se

