
Vänbrev nr 2 2017 

Vi önskar Er en välsignad  

Advents - och Julhögtid 

och ett Gott Nytt År 2017  

i Jesu namn! 
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 Det tonade upp en bild på mor-
gonen, den fastnade i min syn. 
Det stiger upp stora fallskärmar 
vid riksdagshuset. Jag kan se hur 
de lämnar vårt kära fosterland, 
den största delen söker sig mot 
sydost. Några går mot engelska 
kusten, sen ser jag Amerikas 
karta och dit dras också några.  

 
Så säger Herren: "Ert land går in i en 

svår tid. Jag ser hur människorna lever 
på gatan. Dessa människor saknar både 
hus, kläder och mat för dagen. Det 
kommer en mycket stor skara av dessa 
att gå förlorade. Se säger Herren, låt de 
fattiga få mat och husrum. Största de-
len kommer ifrån svåra situationer. 
Men vet också detta, det kommer att 
bli sån hungersnöd bland folket i hela 
Europa.  

  
Så kommer åter dessa fallskärmar 

tillbaka i min ande men jag ser att de 
börjar dra sig ner mot rika länder. De 
styr sig ifrån ert land för att leva i lyx, 
men säger Herren det kommer svåra 
tider i dessa länder. Allt vad dessa fall-
skärmar har åstadkommit, det kommer 
att vändas till svårigheter både för ert 
land och för fallskärmsflygarna . 

  
Åter ser jag i min ande dessa fattiga 

människor som har kommit hit. Allt 
orent som förekommer bland den 
yngre generationen säger Herren, det 

kommer att leda till ekonomiska pro-
blem. Jag ska resa upp ett nytt folk 
som vill tjäna mig i bön, i bön för ert 
land, säger Herren. I forna dagar var 
det mitt folk som stred mot ondskans 
andemakter men nu har bönen slock-
nat. De ledare som inte har fört sin 
hjord på rätt sätt säger Herren, de ska 
få falla ner på sina knän och få söka 
mej igen. Men det kan ta en lång tid 
innan de kommer in i sin smörjelse, 
säger Herren. Det är så många får som 
springer på höjderna och söker efter 
sin herde men de finner ingen som ger 
dem mat. Jag kallar på mödrar och fä-
der att ta hand om dessa får som irrar 
omkring i detta land.  

  
Mörkret sänker sig ner över ert land 

så tänd era ljus mina barn, då kan de 
lysa upp tillvaron i mörker och ensam-
het. Jag kallar er åter tillbaka till den 
första kärleken till varandra, till de fat-
tiga, till de utslagna, säger Herren. Ge 
inte upp ni som troget ropar till mej så 
ska jag svara er och ge er kraft och 
styrka. Jag ska tala till er om vad som 
stundar i denna tid. Det kommer en tid 
när ni går ut som skördemän och skör-
dekvinnor för att bärga in den mogna 
skörden. Frukta inte för morgondagen, 
jag skall leda er som vill tjäna mej och 
gå under mitt Ord och gå under min 
ledning. Jag går före er som vill gå ut i 
detta land, säger Herrens Ande.  

Amen 

Fallskärmar 

2016 10 27 Åke Forslin får en öppen syn, först på morgo-
nen och senare på kvällen. 
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- Så kommer åter dessa fallskärmar 
tillbaka i min ande men jag ser att 
de börjar dra sig ner mot rika län-
der. De styr sig ifrån ert land för att 
leva i lyx,,,, 
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Vårashram  
i Västerbotten 

Plats:   Pingstkyrkan, Skellefteå       
Tid:      12 – 14 maj 
Ledare: Lilian Gustafsson, Stojan 
             Gajicki, Ansgar Holmbom 
             och Jan Andersson  
Pris:     900:- för kursavgift, måltider.  
             Enbart deltagaravgift 250:- 
             Logi och frukost ordnar   
             Du själv. Förslag kan Du 
             få när Du anmäler Dig 
Info/Anm. 0910-164 87 Andersson, 
                  0910-120 96 Edvardsson 
          eller 0910-166 26 Holmbom  
        
           

Bönetåget  
28 juli – 5 augusti 

från Norrahammar till Övre Soppero och 
Treriksröset 

Pris: Inlandsbanan 7 175:- eller In-
landsvägen 5 925:-. Tillkommer utflyk-
ten till Treriksröset. 
Ledare: Göran Undevall, Lisbeth Stige-
myr och Annika Widerstedt 
Info./ Anm: bonetaget@telia.com 
0730-34 47 47 eller 070-585 61 51 
  

Ashram för Sökare *) 
i Värmland 

Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        4 – 6 augusti             
Ledare:   Bengt Ohlsson o Lilian  
               Gustafsson  
Pris:        Dubbelrum  1 210:- 
               Enkelrum     1 360:- 
               Flerbädd      1 110:- 
Anm:      0554-150 02, 153 99 
      eller Ashram@hem.utfors.se 
  
*) Detta Ashram vänder sig i första hand 
till Dig/Er som är sökare efter en tro på, 
det som kan ge mening och trygghet i liv 
och död.  
Vi tar Dig med till ett ”altaret åt en 
okänd Gud.” – Jesus är Herre, är den 
bekännelse vi vill dela med oss av. 
Vi behöver Er hjälp att inbjuda in till 
detta Ashram. Har Du någon Du känner 
som är en sökare bjud in den personen 
och om så önskas följ med, vi behöver 
Ert bönestöd. 
Det finns en folder att rekvirera, se ovan. 
 
 

ENDAGSASHRAM  
i Stockholm 

Plats:    Syskonbandets lokal, Got- 
             landsgatan 46 
Tid:      23 september 
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian 
             Gustafsson  
Pris:     350:- deltagaravgift 
Anm:   senast den 3 september 
            Granström 08-653 11 43   
            eller Ashram 0554-150 02, 
            153 99,     Ashram@hem.         
            utfors.se 
 

Våren - Hösten 2017 

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA 
TILL 

Kristna Ashramrörelsens och Sör-
gårdsstiftelsens 

Årsmöte 29 april kl.11.00  
                 med servering 

på Sörgården i Kil 
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Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
den 2 maj, 6 juni, 4 juli  

1 augusti och 5 september     
 

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 går-
den och då det inte är annan verksamhet – Välkomna! 

 

ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 15 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.  

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

utfors.se 

HÖSTASHRAM 
tillsammans med  

Bönetåget 
i Småland 

 
Plats:   Slättenkyrkan, Norrahammar      
Tid:      6 – 8 oktober    
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian  
       Gustafsson och Alf Källström 
Pris: 470:- för kursavgift och mål- 
      tider, utom lunch och kyrkfika 
Boende: på Spånghults Herrgård 
          ring 036-610 75 och boka  
          eller E-post: spanhult@ 
          swipnet.se 
          i Slättenkyrkan bokas logi  
          i samband med anmälan.   
Anm: Bönetåget 0730-34 47 47. 070-585 
61 51 eller bonetaget@ telia.com Ash-
ram 0554-150 02, 153 99 el. Ash-
ram@hem.utfors.se 
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Mose och Israels folk har varit på 
väg till kaanans land några år. Men 
de har inte kommit så långt. I 2 Mos 
13-14 kp sänder Mose spejare till 
Kaanans land. De får noggranna in-
struktioner om vad de ska notera.  Är 
folket talrikt, hur ser deras städer ut 
osv.  

Det var betrodda personer som Mose 
sände, de var hövdingar för de 12 stam-
marna.  

 
Så kommer de tillbaka och avlägger 

rapport om landet. Jo, visst var det ett 
gott land, de hade sett frukten på träden,  
städerna var dock starka och befästa, de 
såg också folket som bodde där, deras 
rapport beskriver den reella verklighet-
en. Men rapporten visade också att fruk-
ten i landet var bättre och större än de 
tidigare sett. En stor klase vindruvor 
hade de med sig liksom fikon och gra-
natäpplen.  Det var alltså inget fel på 
rapporten, den var saklig och de med-
förde ju bevis, så här är det.  

  
Tolkning av rapporten 
Men då vi kommer till tolkningen av 

rapporten blir det intressant, hur kunde 
det bli sådant rabalder av att spejarna 
talade om verkligheten? Av de 12 som 
sändes ut hade modet fallit i alla utom 
två. De tio spejarna säger, visserligen är 
landet gott - men det blir svårt att inta 
det, ja det blir rent av omöjligt. Josua 
och Kaleb säger dock att det är möjligt 
att inta landet. Såg de inte de befästa 
städerna, det starka folket, de starka 
jättarna?  

Visst  såg Josua och Kaleb det. Men 
det var något annat som gjorde att de 

kunde tala trosvisst, en annan ANDE. 
De räknade med Guds möjligheter, vis-
serligen är folket i Kaanan starkt men 
de blir en munsbit för oss, sa Kaleb.  

Gud hade ju lovat att ge dem landet 
och själv gå med dem till Kaanan. Då 
folket hörde Kalebs ord, ville de ändå 
stena dem. 

 
Hur kunde spejarna tolka verklig-

heten så olika?  
Skillnaden är inte att tycka OLIKA, ha 

olika åsikter, utan skillnaden är att ha en 
annan ANDE. En Ande som ser verklig-
heten, men inte ser omöjligheterna i 
den. En Ande som ser Guds möjligheter 
i alla förhållanden och som vilar i Guds 
löften. Verkligheten är skrämmande 
även för oss, men Gud är en Gud som 
också är med i de svåra dagarna och inte 
bara i de goda.  I grunden handlar detta 
om att lita på Gud.  

Allt folket hade hört löftet om att de 
skulle få landet av Gud.  Han själv gick 
med dem, bevis på bevis hade Gud radat 
upp under vägen, bevis på sin trofasthet, 
bevis på sin kärlek till folket. men ändå 
brister det. 

Vi kan nog känna igen oss i många 
saker.  Och vi ska också akta oss för att 
kasta sten på  folket i öknen, vi sitter ju 
själva i samma båt. Tvivlet kan visa sig 
på många sätt, men om det finns i hjär-
tat visar det sig förr eller senare i alla 
fall, för det som finns i hjärtat kommer 
att visa sig antingen i orden som vi ta-
lar, eller i gärningar som vi gör. Det är  
en andlig lag. 
Gud går på djupet, in i hjärtedjupet med sitt 
folk. Han vill ha ett hängivet  

Guds löften – kontra vår verklighet 
4 Mos 13-14 
 
Det vore en fördel för Dig som läser detta , 
att först läsa , 4 Mosebok kapitel 13-14 
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folk, han vill inte ha en delad plats i  
hjärtat, han vill råda där. I grunden 
handlar det om att lära folket att lita på 
Gud och på Hans löften   

 
Folkets val 
De folkslag som räknas upp i rapporten 

var alla mäktiga och talrika folk som 
bodde i landet. Det skulle bli farligt att 
konfronteras med dessa. Därför faller 
modet hos Israels folk när de hör om de 
andra folken som bor där. Våra reaktion-
er inför faror är ju en försvarsmekanism. 
Att välja bort farliga och skrämmande 
situationer är ju basala livsnödvändiga 
sunda val. Men här blev valet ändå fel. 

Folket hade att välja mellan de synliga 
bevisen på att landet var gott och värt 
varje möda på resan dit, att tro Guds ord 
och löften de hade fått, eller tro på hör-
sägner om de folk som bodde i Kaanan 
och deras råhet och styrka.  

 
Allt folket hade kommit ut från Egyp-

ten, de hade sett hur plågorna drabbade 
Egypterna, de hade gått genom röda ha-
vet, de vandrade i öknen, de fick vatten 
ur Klippan,  de såg Guds härlighet sänka 
sig ned över tältkyrkan, men allt är 
glömt. 

Också att de även denna dag då de stod 
där och lyssnade till rapporten hade sam-
lat in mannat och förmodligen ätit av det 
också.  En sak till, observera att det var i 

tanken de föll, inte i en verklig strid utan 
i fantasin. 

 
De var rädda, uppgivna, trötta, detta 

ledde till missmod och uppgivenhet.   Så 
glömde de vad de faktiskt visste och 
hade upplevt av Gud. Jättar kan vi möta 
på alla plan, personligt, i församlingen, i 
samhället, på arbetet, eller i skolan. .  

Jättarna kan vara, sjukdomar, relation-
er, livssituation som går i kras. Vad det 
än är för jättar du brottas med är de be-
segrade. 

Det är just i svåra valsituationer som 
Guds Ande kommer vår svaghet till 
hjälp. Bara du själv vet din situation, 
bara du vet vilka jättar som hotar dig, 
bara du vet. Välj att tro Guds löften och 
Ord.  

 
Om någon visste hur Kaanans land är, 

är det Jesus. Hela hans verksamhet är ju 
som en rapport om hurudant Guds rike 
är. Han hade också frukt, att ge till dem 
som sökte livet.  Han försökte också för-
klara Guds rike, där inget är omöjligt, 
allt är möjligt. 

Jesus levde och verkade i förtröstan, i 
visshet, i tro, i den sfär där det inte finns 
några omöjligheter. Han visste att för 
Gud är ingenting omöjligt. Hos honom 
får vi söka tröst. Jesus är med oss alla 
dagar intill tidens slut.   

   Per-Ola Eklund 



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 två första månader har det kommit in; 15 950:- (20 555:-) i gåvor, 1 
100:- (500:-) i vängåva samt 0:-  (3 160:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;   3 850:- (4 575:-) i gåvor, 3 100:-  (3 850:-)      
i "50 ger 100" och 1 284:- (1 347:-) i kollekter  (Inom  parentes 2016 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 inbetalnings-
kort. 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, födelseda-
gar och julgåvor – kontakta vår expedition. 

Detta nummer av Ashram-Nytt  har  Per -Ola Eklund haft ansvar för,   
med hjälp av Bengt Ohlsson, Åke Forslin, Elisabeth Hedin, Ingrid Duninge.       
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på augusti  
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt,   
vi vill ha bidragen senast den 10 Juli 

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  
665 94 Fagerås 
Mobil: 072-055 31 01 

 

Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02 
Bankgiro 479-4376   
Swish: Ashram 123-6334106  
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 
Swish: Sörgården 123-1229608.  
E-post:info@sorgardenkursgard.se  
Hemsida: www.sorgardenkursgard.se 

http://www.sorgardenkursgard.se

