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 Morgon 
 

När morgonen kommer 
Jag, glad stiger opp. 

Jag rätar ut ryggen och 
tager små hopp. Då vet 
jag att livet fungera. Då 
tackar jag Gud, av hela 

min själ. 
 

Om hälsan är god, är jag 
ute och går, kanske vänner 

jag möter. Jag frågar; 
Hur mår Du idag? 

Ibland är det dåligt. Ibland  
är det bra. Sådant är livet. 

Så får man ”tat”. 

 
 

Jag tänker så ofta på sjuka 
och trötta. Så tidlöst. Hur kan 

jag dem stötta. När man är 
frisk man glömmer ibland 
Och dagen försvinner på  

löpande band. 
 

Förlåt mig o Gud för mitt 
egna jag. Gå till dem som 

Sörjer för dem som har mist 
sina kära. För dem som är 

och bor mig nära. 
 

               Karin Ackeby 

Foto Elisabeth Hedin  Kapellet på Sörgården 
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Det var någon som sade, - I Sverige 
har vi allt vi kan tänka oss och mer 
därtill, men det verkar som att ju mer 
vi har materiellt desto mindre empati, 
medkänsla och förlåtelse har vi. För-
mågan och kraften att förlåta är en 
brist i Sverige!  
Bibeln har mycket att säga och lära 
oss  om vikten att förlåta. Gud själv 
gav ju möjligheten först genom lagens 
alla offer att få förlåtelse och bli upp-
rättad igen, sedan genom sin egen Son 
som utgav sig själv till ett offer för 
människan.  
 
Läs gärna 1 Mos 37:1-11. 
Josef var en man som levde för 1000 tals 
år sedan. Hans far hette Jakob som hade 
flyttat med sin stora familj till Kaanan.  
Inte utan problem synes det.  
 
Vi vet ju om Jakob brokiga bakgrund, 
hans tjänst hos Laban, och hur han där 
blev lurad, men till slut så rikt välsignad. 
Vi vet om hans barn med Lea, Labans 
dotter, med tjänsteflickorna och med 
Rakel som han älskade högt över allt 
annat. Bara detta faktum att det var 12 
barn kunde vara problem i sig självt, 
men att det därtill också var 4 mödrar 
kan också ha sina problem. En liten an-
tydan om den konflikt som rådde mellan 
Rakel och Lea kan vi se i  1 Mos 30:1, 
det rådde splittring och misstänksamhet 
mellan systrarna.  
 
Vi möter Josef  då han är 17 år, inte 
riktigt vuxen, men inte heller bara ett 
barn.  
 
Han var den näst yngste i hela barnaska-
ran. Josef var en drömmare, Han var 
naiv, öppen och godtrogen, goda egen-

skaper som Gud såg.  
Gud hade stora tankar för honom, Josef 
började drömma, drömmar som han inte 
förstod. Han kunde inte hålla tyst med 
dem, trots att de väckte hat hos bröderna 
som inte kunde tala vänligt till honom, 
säger bibeln.  
Detta hat var som en dold bomb, som 
kunde brisera när som helst. Bröderna  
var avundsjuka, och sökte efter sitt till-
fälle.  
 
Josefs fadersrelation är också speciell. 
Jakob hade honom kär, och gav honom 
kläder som var finare än de andra söner-
nas. Och Josef svarade med att berätta 
allt vad bröderna sade och talade om. 
Jakobs kärlek just till Josef har ju sin 
förklaring i att han fick honom på gamla 
dagar, och med sin älskade Rakel, som 
han förälskade sig i, men inte fick först 
som hustru av Laban trots löften.   
 Josef berättade att t.o.m solen och må-
nen bugade sig för honom i en dröm, då 
måste Jakob förmana  honom. Nu brann 
stubinen i den gömda bomben i bröder-
na. Josef var så besvärlig tyckte de,  nu 
får det vara nog! Den enda av Josefs brö-
der som var av en annan åsikt var Ru-
ben.  
 
 Avundsjukan och hatet hos bröderna 
brev okontrollerbart, så när  de fick ett 
tillfälle sålde de  honom som slav. 
 
Idag kan vi förstå att Gud hade lagt 
ned en profetisk gåva i Josef, men han 
förstod det inte själv och ingen annan 
heller. Inte ens Jakob förstod att det var 
Guds ande som gav Josef drömmarna. 
Josef kunde inte hantera drömmarna, de 
var så överväldigade och så märkliga.   

Bröderna förrådde Josef, de sålde ho-
nom, de ljög för sin far. För mig är detta 
obegripligt, hur kan någon leva med en 
    Forts på sida 3 

Förlåtelsen - den glömda 
kraften 
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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,,,, 

sådan lögn för sin far?  
 
För Josef var det en hemsk upplevelse.  
Tänk, hans bröder sålde honom, hur 
skulle han kunna förlåta dem!  
Gud var med Josef i Egypten, han såldes  
till en fin uppsatt familj, men blev återi-
gen förtalad och nu har brunnen utbytts 
mot ett fängelse. 
Jag beundrar Josef, hur kan man resa sig 
efter en sådan smäll? Det finns mycket 
orättvisa i vår värld, tänk så hopplöst allt 
var om orätten skulle segra. Men då Gud 
finns i hjärtat, uthärdar vi allting, och 
hoppet som bär, blir till seger till slut. 
 
Att förlåta är svårt. Men nödvändigt.  
Josef möts också en tredje gång av  svek  
i fängelset, Munskänken som blev upp-
höjd hade lovat att föra fram Josefs sak 
inför Farao, han glömde att göra det! 
 Men Gud lät det gå väl för Josef, han 
blev chef för fångarna, han fick nya upp-
drag att tyda drömmar och varna för en 
kommande svält.  
Josef blir en stor och mäktig man precis 
som han drömt i sitt hem. Den dröm som 
retade bröderna så att de sålde honom.  
 
Hur kunde Josef förlåta  
Läs 1 Mos 41:51. 42:8-9,21-24.  
Ingen hade glömt händelsen, inte hans 
bröder och inte heller Josef själv. Vi ser i 
bibelns ord att de alla led av sina gär-
ningar och önskade att det kunde vara 
ogjort. Många har varit med om hemska 
upplevelser, kanske i barndomen, kanske 
senare i livet. Det är en klump där inne 
som inte går bort. Varför? För bröderna 
Men varför gjorde vi så?  
Josef klarar inte heller av att möta sina 
bröder igen utan går undan och brister ut 
i gråt.  
 
Det är svårt att förlåta.  
En familj går i kras, alla har vi bekanta 

som har upplevt det. 100.000 tals barn 
lever i splittrade förhållanden. Det är 
inte längre normalt med en hel familj, 
med mor, far och barn.  
Nästan samtliga konflikter som urartat 
till våld eller separation, börjar med ett 
missförstånd. Ord som är sagda i fel tid, 
som förstoras, mer läggs till och till slut 
är det en härva av påståenden och miss-
tolkningar som inte kan kontrolleras.  
 
Vi måste lära oss att säga FÖRLÅT.  
Förlåtelsen är en oerhörd kraft, som kan 
hela brustna relationer, som kan upp-
rätta en Gudsrelation, hela brustna och 
trasiga familjer.  
 
Det är så gripande att se Josef och brö-
derna försonas, igen.  
Hur kunde han förlåta dem?  Josef säger 
i 1Mos 49:1-10. ”Det var Gud som 
sände mig hit!” 
 
Josef är en av de största förebilderna till 
Jesus i GT. Det finns inte mindre än 40 
märkliga likheter, här kan jag bara ta 
med två: 
  Josef för råddes för  pr iset av en slav  
  1 Mos 37:28, 

Jesus för råddes av Judas för  30 sil-
verpenningar Matt 26:14-16 

Josef för lät dem som behandlat ho-
nom illa, 1 Mos 45:1-15,  

Jesus ber  för  dem som gör  honom 
illa Luk 23:34 

 
Förlåtelsen är en gåta men också en 
gåva. Hur kunde Gud förlåta en fallen 
mänsklighet, jo genom att sända det 
bästa han hade. Förstår vi egentligen  
vad Gud gjort för oss. Munskänken som 
blev upprättad tänkte inte mer på Josef, 
står det. Men då är det så tryggt att läsa: 
Gud tänkte det onda till något gott. 1 
Mos 50:15-20  
    Per-Ola  Eklund 
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Kvinnoashram 
i Värmland 

Plats:   Adolfsfors Missionskyrkan, Köla        
Tid:      17 februari          
Ledare: Lilian Gustafsson  
Pris:      250:- 
Anm:    Annika Fisk 073-097 29 66 
 

 

Ashram i Värmland 
Tema    Andliga fäder och mödrar 
Plats:      Sörgårdens kursgård, Kil         
Tid:        9 – 11 mars             
Ledare:   Bengt Ohlsson o Martin  
               Bergerståhl  
Pris:   Enkelrum 1.360:-,  
          Dubbelrum  1 200:-,  
          Flerbädd 1 000:-  
          eller eget boende 800:- 
Anm:  0554-150 02, 153 99 eller  
Ashram@hem.utfors.se 
   

 
VÅRASHRAM på Västkusten 

Plats:      i Sion på Rörö                   
Tid         13 - 15 april 
Ledare:  Bengt Ohlsson och Lilian 
              Gustafsson   
Pris:      Hela helgen 480:- ,  
    Lördag  300:-  
eller fredag-lördag   400:- för mat (utom 
frukost) och kursavgift.  
Logi och frukost ordnar och betalar 
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  070-896 44 48,  
anital66@hotmail.se, eller  
 Prytz 070-156 78 19 eller 
runeprytz@hotmail.com   

 
 

Kursdagar för förbönsledare 
Plats: Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:   20 - 22 april 
Ledare: Gertrud Storsjö, Lillebil  Bjur-
nemark o Lars Thorstensson 
Pris: Dubbelrum 1 200:-/per  
         person eget boende 800:- 
Anm: 0554-150 02 el. 153 99 
eller Ashram@hem.utfors.se 

 
VÅRASHRAM i Värmland 

med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:      23 – 26 april   
Ledare: Sörgårdsstyrelsen   
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
eller Ashram@hem.utfors.se 
med Styrelse- o Årsmöteshelg 
Plats:     Sörgårdens kursgård, Kil 
Tid:       26 – 28 april    
Ledare:  Styrelserna  
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan : 0554-150 02, 153 99 

Våren 2018 

 

 
 
 
 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens 

och  
Sörgårdsstiftelsens 

 
Årsmöte 28 april kl.11.00  

                 med servering 

på Sörgården i Kil 
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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.  

 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
den 6 februari, 6 mars,  

3 april och 1 maj  
 

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! 

Klippa Du som 
brast för mig…. 

 
ASHRAM i Finland 

Plats:    Frank Mangs Center, Närpes 
Tid:      11 – 13 juni (10-13 för oss 
              som reser från Sverige) 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
             Gustafsson och Anne 
             Marie Söderqvist           
Pris:     140 Euro  i dubbelrum 
             (kursavg. och måltider) 80 
             Euro eget boende 
             Begränsat antal rum, ”först till 
                kvarn få först malet” 
OBS – Anm. senast den    
            Holmlund 090-19 55 90,  
            070-335 97 92 eller  
            e.holmlund@outlook.com  
 

 

 
 
 
 
 
Ring och beställ Foldrar  
 

Det finns foldrar för samtliga  
Ashram där Du kan se programmet och 
få en vägbeskrivning –  
Ring de som tar emot anmälningar eller 
till Kristna Ashramrörelsen 0554-150 02 
eller Ashram@hem. utfors.se 
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BÖN FÖR SVERIGE – 2018 
 

Tillsammans med Bönetåget har vi redan börjat denna utmaning från årsskiftet varje 
torsdag mellan kl.6.00 – 24.00 har du möjlighet att boka in en bönetimme på bon-
etaget@telia.com eller 070-585 61 51.  
 
Böneämnerna är: 
1. Vi ber om ”Ett förvandlat folk och Ett förvandlat land.” 
2. Vi ber för Sveriges återevangelisering – Vi ber för en ny och ge-  
     nomgripande folkväckelse i vårt land. 
3. Vi ber för vårt samhälle. Sveriges riksdag och regering, kommuner 
     och landsting och den andliga och sociala nöden i vårt land. Vi ber  
     för landets företag och vi be om nya arbetstillfällen. 
4. Vi ber för den unga generationen, våra barn och ungdomar – De är 
     vårt lands framtid. 
5. Vi ber för den lokala församlingen i varje stad och på varje ort – 
    Det är genom den lokala församlingen på varje ort som nya männi- 
    skor ska komma till tro och vårt land förvandlas 
6. Vi ber för det pionjära arbetet i vårt land. Vi ber för arbetet med att  
     plantera nya församlingar på nya platser där det idag inte finns  
     någon kristen församling. Vår vision och målsättning är att varje  
     invånare i vårt land ska ha en levande församling i sin närhet! 
7. Vi ber om en positiv integration för våra nya svenskar i våra försam- 
     lingar och i vårt samhälle i stort. 
 

BÖNERESORNA den 28/7 – 21/8 – till Sopperogården - 
 

Som blir den fasta böneplatsen under ”Daniels treveckorsbön” i slutet av sommaren, 
med tre utflykter till Treriksröset; 1, 7 och 16 augusti. Vi kommer också att vara 
förebedjare för tältmötena som församlingen anordnar fredag – söndag den 3-5, 10-
12 och 17-19 aug. Det blir också gemensamma gudstjänster den 5, 12 och 19 au-
gusti med den lokala församlingen. 
Det blir sju olika resmöjligheter under denna tid; se Bönetågets hemsida; 
www.bonetaget.se eller kontakta Göran Undevall 070-585 61 51 eller Bengt Ohls-
son 0554-150 02. 

Resa 1, 9 dagar : Avresa med buss från Norrahammar den 28 juli och ankomst 
till Övre Soppero den 29 juli – Återresa med tåg från Kiruna den 4 augusti ankomst 
till södra Sverige 5 augusti Pris: 3 990:- + tågbiljetter samt Lunch & kvällsmat 
dag 1&2 och lunch dag 2 tillkommer. 
 
Resa 2, 14 dagar : samma avresa som ovan – Återresa med buss den 9 augusti an-
komst till södra Sverige den 10 augusti Pris: 7 980:- + Lunch dag 1,2 & 14 och 
kvällsmat dag 1 & 13 tillkommer. 
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Bussen utgår från Norrahammar/Jönköping – Mjölby – Motala – Hallsberg – Örebro 
– Västerås – Uppsala – Gävle – Umeå – Luleå – Överkalix – Övre Soppero 
Sedan finns det 5 ytterligare resealternativ; se Bönetågets hemsida 
 
Böneledare: 
28/7 – 5/8  Bengt Ohlsson och Lilian Gustafsson 
2/8 – 15/8  Magnus Lager 
8/8 – 15/8   Sven Öhrman 
13/8 – 21/8  Rune o Iris Andersson och Anette Brandberg 
 
Du är välkommen att anmäla Dig till den resa som passar Dig. Du är särskilt väl-
kommen den 28 juli – 5 augusti då Lilian och jag är böneledare. Gunbritt och jag 
kommer att stanna till den 9 augusti och åker då buss tillbaka. Då får vi vara i böne-
gemenskapen längre och kan delta i församlingens tältmöten och gudstjänst. Om Du 
har frågor eller vill anmäla Dig senast den 1 maj. Om Du vill ha hjälp med tågbiljet-
ter, hör av Dig senast 3 månader före avresedagen. 
Anmälan: Bönetåget Box 9 562 21 Norrahammar  
eller via mail: bonetaget @telia.com 
Jag hoppas vi ses i Soppero 
         Bengt Ohlsson 

Foto Tom Hedin   Vid Treriksröset 



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 elva första månader har det kommit in; 75 905:- (105 115:-) i gåvor, 6 000:- (3 
400:-) i vängåva samt 9 680:-  (21 596:-) i kollekter för Ashrams räkning.  
 

Till Sörgården har  det  kommit  in;   34 070:- (26 532:-) i gåvor, 26 800:-  (21 450:-) i "50 
ger 100" och 10 714:- (13 615:-) 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, Karin Ackeby, Tom Hedin  och Elisabeth Hedin.       
      
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på April 2018 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt,   
vi vill ha bidragen senast den 10 mars 
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 kostnadsfri 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

