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Vi önskar Er en välsignad  

Advents - och Julhögtid 

och ett Gott Nytt År 2017  

i Jesu namn! 
 

Foto Elisabeth Hedin 
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 Rom. 15:13 
”Må hoppets Gud uppfylla er med all 
glädje och frid i tron, så att ni överflödar 
i hoppet genom den Helige Andes kraft.” 
 
En sångvers börjar: ”Jag har ett hopp 
som ej kan slå fel, det är mitt hem och 
min arvedel.......” 
Vi hoppas och tror på en evighet hemma 
hos Jesus. Vi lever här och nu och är 
tacksamma att lita på vår Mästare, Jesus 
Kristus, som vill uppfylla oss med sin 
Helige Andes kraft så att vi kan över-
flöda genom den. 
 
I världen. 
Det mörknar på vår jord. Det rasar 
många krig. Miljoner människor är på 
flykt för sin tro. Till Sverige kommer 
tusentals flyktingar, som söker asyl och 
uppehållstillstånd.Tyvärr avvisas många 
tillbaks till sina oroliga krigsdrabbade 
länder. I vårt land har många muslimer i 
år fått en levande tro  på Jesus och blivit 
döpta. Församlingar växer! 
Vi läser och ser på TV om stora jordbäv-
ningar, översvämningar och eldsvådor. 
Tidstecknen visar, att Jesus snart kom-
mer åter. Såsom det var på Noas tid skall 
det vara innan Människosonen kommer 
tillbaka. 
 
Ashramarbetet. 
Under året har tio Ashram anordnats. Av 
dessa har det varit två endagsashram och 
ett församlingsashram i Sandviken. Till-
sammans har det varit 388 deltagare. 
Ett planerat ungdomsashram på Sörgår-
den fick tyvärr ställas in på grund av för 
få deltagare.  
Tyvärr fick vi i år ställa in vårt Ashram 

på Rörö. Om- och tillbyggnaden av de-
ras kapell hann ej bli klar. 
 
Personal. 
Under året har vi inte haft någon fast 
anställd medarbetare. 
Bengt Ohlsson och Lilian Gustafsson har 
undervisat på flera Ashram. 
Undervisat har även: Alf Källström, In-
gemar Helmner, Ann-Marie Söderqvist, 
Magnus Enström, Martin Bergerståhl, 
Rolf Söderberg och Jan Andersson. 
 
Ashram i landet. 
Ashram har hållits på följande platser: 
Mullsjö, Sörgården, Sandviken, Boliden, 
Frank Mangs center i Närpes Finland, 
Funäsdalen, Stockholm, Önneredsgår-
den, Kramfors och Vrigstad. 
 
Bönetåget. 
Under vårt Ashram i Mullsjö hade vi 
glädjen att dela det med Bönetåget. De 
lade sitt årsmöte där. 
Vi hade en mycket fin gemenskap under 
helgen tillsammans med våra vänner i 
Bönetåget. De har lovat att stötta oss i 
förbön, vilket vi är oerhört tacksamma 
för. 
9-10 september hade vi också glädjen att 
dela gemenskap med Bönetåget på Sör-
gården. 
Vi i Ashramstyrelsen och Sörgårdssty-
relsen  hade styrelsemöte där. Bönetåget 
lade också ett styrelsemöte där. 
 
Reflektioner. 

Vi ser med stor tacksamhet att så 
många deltagare har kommit på våra 
Ashram.Flera av dem delar gärna med 
sig                  
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- Så kommer åter dessa fallskärmar 
tillbaka i min ande men jag ser att 
de börjar da sig ner mot rika länder. 
De styr sig ifrån ert land för att leva 
i lyx,,,, 

något av vad de har upplevt och vad 
Ashram betytt för dem. 
 
 
Vittnesbörd. 
” Jag tror, att det är Gud som sammanför 
människor. Han har alltid rätt tid. Det är 
inga tillfälligheter, att vi får mötas.” 
 
”En fantastisk helg att vara i bön med 
bra undervisning.” 
 
”En riktigt välsignad, hoppfull och fan-
tastisk helg” 
 
”Ett enat folk på väg, ett enat folk mot 
samma mål. Guds rike är på väg och re-
dan är det mitt ibland oss.” 
 
Från Finland: 
”Den andliga gemenskapen har inga 
gränser, vilket kom fram i undervisning-
en. I Apg.10 står det att Cornelius och 
Petrus var förberedda genom sina böner. 
Som alltid på Ashram får man god 
undervisning och bönegemenskap. Även 
andlig klarsyn vad Herren har förberett.” 
 
Från Boliden: ”Lördagen den 4/6-
söndagen den 5/6 hade vi vanliga Ash-
ramdagar. Med lovsång, undervisning 
och bön. Ett lovsångsteam ledde oss i 
lovsång. Sången bekräftade undervis-
ningen på ett ljuvligt sätt. Det var dagar , 
då vi stod på Helig mark. Den tonen 
slogs an redan vid första samlingen. 
Sveriges nationaldag den 6 juni blev en 
bönedag. Den var inspirerad av Sverige-
bönen. Bön för Boliden och andra orter. 
Några trossyskon från en bönegrupp vitt-
nade om, att man för några år sedan in-
mutat Boliden för Guds rike med bibel-
ord, som placerats ut runt samhället. 
Vi var verkligen på Helig mark!” 
 

Från Vrigstad: ”Vårt tema. Kom Helige 
Ande! 
Än en gång fick vi uppleva, att när vi 
samlas med fokus på Guds Ord och öp-
penhet för den helige Ande, så kommer 
Han. 
Få vara tillsammans både i Ashramsam-
lingar och i gudstjänster i samtliga kyr-
kor.” 
”Vi blev så rikt välsignade av undervis-
ningen. 
”Vi fick uppleva Himmel över oss, när 
vi lyssnade till fiolspel med pianoack-
ompanjemang.   
Vi blev berörda på djupet av vårt inre. 
Många tårar strömmade nerför kinder-
na.” 
 
Ekonomi. 
Styrelsen föreslår att årets överskott,100 
774 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 
 
Adjungerade Bengt Ohlsson   
Lars Jonsson, kassör. 
 
Förra årets årsberättelse avslutades med 
Jabes bön i 1 Krön. 4:10. Där bad Jabes 
om välsignelse och en utvidgning av 
hans område och att Herren skulle vara 
med honom.Den bönen bad vi inför ett 
nytt verksamhetsår.  
Vi har verkligen på våra Ashram fått 
uppleva Herrens välsignelse. 
Herren har också utvidgat vårt område 
med Ashram på nya platser: Boliden,  
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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 

 
 
 
 

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  

Ashram 0554-150 02, 153 99 el. Ash-
ram@hem.utfors.se 

 
 
 

 
KVINNOASHRAM 

Göteborg 
”Att komma inför Herren” 

Plats:    Önneredsgården 
Tid:       28 oktober 
Ledare:    Lilian Gustafsson  
Pris:         Lördag 200:-  
Anm; Prytz 031-29 70 15 eller  
          Utbult 031-96 70 37, 070- 
          476 19 94 eller mail: gerd.  
           utbult@telia.com  
 
 

Hösten 2017 

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 

0554-150 02 
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ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 15 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.  

INTRESSEANMÄLAN 
till en kurshelg för 

Förbönsledare 
med Gertrud Storsjö och Helena Nilsson 

 

Kursen handlade om hur vi möter män-
niskor som hamnat i nyandligheten bl.a. 
I april månad hade vi en sådan kurs på 
Sörgården i Värmland och de som var 
med blev väldigt nöjda och re-
kommendera den till fler. Det var många 
som inte kom med på grund av arbete 
och sjukdom. Nu gör vi en förfrågan om 
intresse finns för en ny kurs antingen i 
höst eller till våren.  
 
Intresseanmälan: Kristna Ashram-
rörelsen 0554-150 02, 153 99 eller Ash-
ram@hem.utfors.se   

 

Välkommen till förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
den 5 september, 3 oktober, 
7 november och 5 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! 

Klippa Du som 
brast för mig…. 

Foto Elisabeth Hedin 
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Närpes i Finland,  och Funäsdalen. 
 
I en tid som denna behövs Den kristna 
Ashramrörelsen. 
Backspegeln är alltid viktig på Livets 
allfartsväg. Man kan lära sig av det för-
gångna. 
Det viktigaste är ändå, att ha blicken 
riktad framåt med målet i sikte. 
 
Vår Mästare, Jesus Kristus, vill föra oss 
vidare i våra liv och vårt ashramarbete. 
I Jes 43: 19 säger Herren genom profe-
ten: ”Se jag vill göra något nytt. Redan  
 

 
nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag 
skall göra en väg i vildmarken och 
strömmar i öknen.” 
                                                 
”JESUS ÄR HERRE!” 
 
 
För den kristna Ashramrörelsens sty-
relse. 
 
  Gerd Utbult 
  Ordförande 

Jesus sade ” Jag är livets bröd” Joh 6.  
På degen syns en fisk, de första kristnas symbol.  

Foto Elisabeth Hedin 
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Ett tack! 

 

Ett varmt tack till Lilian Gustafsson som nu på egen begäran 

lämnar uppdraget som styrelseordförande i Sörgårdsstiftelsen. 

Lilian har varit ordförande mellan åren 2014-2017.Hon har skött 

sitt uppdrag med klokhet och andlig diplomati med andra ord på 

ett vist sätt. Lilian har varit ledamot i styrelsen under två perioder 

dels mellan åren 1992-99 dels från 2002 och alltfort. Nu har hon 

lämnat över rodret till vår nye ordförande Rune Prytz som med 

trygg och stadig hand greppat tag i det. 

 

Välsignelser till er båda från oss övriga i styrelserna.  

        Jan Andersson 

Tack till Lilian 

Foto Annika Fisk 



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 sex första månader har det kommit in; 42 285:- (66 275:-) i gåvor, 3 700:
- (2 100:-) i vängåva samt 7 310:-  (8 500:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;   20 370:- (15 097:-) i gåvor, 13 800:-  (11 900:-) 
i "50 ger 100" och 3 184:- (5 500:-) 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, Jan Andersson, Gerd Utbult, Annika Fisk och Eli-
sabeth Hedin.      .       
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 Oktober 

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  

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

