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Gud är vår tillflykt starkhet och borg, ljus i vår natt och hjälp i vår sorg. Ej 
må vi frukta tidernas nöd, Gud är vår hjälp i liv och i död. Ps.46 

 
År 2017 är avslutat, vi har även under detta år fått leva under Herrens nåd och 

välsignelse. 
Under året har mycket skakats och ting har kommit till ytan. Vi väntar på en 

andeutgjutelse över vårt land och över hela Norden, där människor får lära känna 
Jesus och ta emot honom i sina hjärtan. 

 
Tema för flera av våra Ashram under året har varit att bygga bönealtare åt den 

levande Guden i våra hjärtan, hem och tillsammans med allt Guds folk. 
Vi är glada över samarbetet med Bönetåget. Ett gemensamt Ashram hölls med 

dem och församlingen Slättenkyrkan Norrahammar i slutet av Oktober. Tema bön 
även då. Ledare var Alf Källström, Bengt Ohlsson och Lilian Gustafsson. Två of-
fentliga samlingar hölls. 

Två välbesökta bönesamlingar tillsammans med Sverigebönen har hållits på 
Sörgården under hösten. 

 
Varje dag hålls morgon och middagsbön på Sörgårdens kursgård. 
Första tisdagen i månaden har förbönsgudtjänster hållits. 
 
Kursdagar som blev mycket uppskattade leddes av Gertrud Storsjö och Helena 

Nilsson i slutet av April på Sörgården. 
Vi har även haft ett vårashram med arbetsgemenskap på Sörggården. 
Ett ashram med många deltagare hölls i Skellefteå Pingstkyrka under våren. 

Ledare var Stojan Gajicki och Lilian Gustafsson med ett lovsångs team. Det hölls 
även tre offentliga möten 

 
Vårashramet på Rörö tillsammans med Sionförsamlingen var som vanligt väl-

besökt och välsignat av Herren. Talare Stefan Larsson, Bengt Ohlsson och Lilian 
Gustafsson. Lovsång Anna-Lena Skårsjö och Bengt Lundgren. 

 
I Syskonbandets lokal  Stockholm hölls ett endagsashram den 23 September. 

Ledare var Bengt Ohlsson och Lilian Gustafsson. 
Endags kvinnoashram på Önneredsgården i Göteborg med Lilian Gustafsson 

och Anna-Lena Skårsjö som lovsångsledare. 
 
 

Kristna Ashramrörelsen är en bönelivsrörelse som behövs i en tid som denna  

Årsberättelse för den Kristna Ashramrörelsen  
för verksamhetsåret 2017. 
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med vårt motto Jesus är Herre! 
”Fäst dina ögon på Jesus se in i verkligheten själv” 
 
Personal: Det finns ingen anställd personal. Bengt Ohlsson har  under  året 

varit Ashrams administrative sekreterare. Per-Ola Eklund har haft hand om Ashram 
nytt tillsammans med  Bengt Ohlsson. 

 
Ekonomi: Styrelsen föreslår  att årets överskott på 62 625 kronor läggs till 

eget kapitel. 
 
 Styrelsen har under året bestått av. 
 Gerd Utbult, ordförande 
 Inger Prytz, vice ordförande 
 Eva Andersson, sekreterare 
 Dan Andersson 
 Eivor Holmlund 
 Jan Andersson 
 Ann-Sofie Kronberg 
 Adjungerande Bengt Ohlsson och Lars-Gunnar Jonsson 
 
För Kristna Ashramrörelsens styrelse 
 
 Inger Prytz 
 vice ordförande 

         VÅRHYMN 
 

När vårens, första blomma 
tittar opp ur, frusen mark. 

Då är det underbart att 
finnas till. Då sjunger man 

en sång, ock tar små glädje- 
språng. Och tycker hela världen 

den är min. 
 

Det ljusnar nu, och dagen 
blir allt längre, än förut. 

Och sinnet bliver ungt, på 
nytt igen. Hur kan det 

kännas så, fast man har 
blivit grå. Men våren är ju, 

full av liv och lust. 

 
 

I skogens tysta gömma 
står ett rådjur, med sitt 
kid. På slanka ben han 

vinglar hit, och dit. Han 
söker efter mjölk som 
finns, hos modern, sin 
Guds skapelse den är 

väl underbar. 
             

   Karin Ackeby 
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Hjärta för Värmland 
Lördagen den 5:e maj 
Tid: kl.9.30 – 16.30 
                 Sörgårdens kursgård 
Kostnad: 150:- 

Talare: Sam Wollin Pingst Karlstad 
Lovsångsledare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 27:e april 
info@sorgardenkursgard.se eller  till  
Josephine 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 
 
 
 
 
 

Vårashram  
i Västerbotten 

Plats:    EFS BÖNHUS Boliden       
Tid:      11 – 13 maj 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
         Gustafsson och Jan Andersson  
Pris:  700:- för kursavgift, fika, lunch 
          och  middag.  
          Logi och frukost ingår  inte i 
          priset. När Du anmäler Dig/Er 
          kan Du få förslag på boende.   
Info/Anm. Så snar t som möjligt, sen- 
         ast den 29 april, för boende och 
         catering  
         0910-164 87 Andersson 
         0910-120 96 Edvardsson  
         0554-150 02 Ashrams exp. 

 

 
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 13 maj    
            Holmlund 090-19 55 90,  
            070-335 97 92 eller  
            e.holmlund@outlook.com  

 
 
 
ASHRAM på Västkusten 
Plats:     Björkö, Göteborgs  
              norra skärgård                   
Tid        21 – 22 september 
Ledare: Lilian Gustafsson och 
             Emma Rudäng 

Pris:       Fredag-Lördag 360:- eller  
              Lördag 300:- för kursavg  
              och måltider. Frukost och  
              logi betalar Du själv. 
              På söndagen deltar de som  
              är kvar i Equmeniakyrkans  
              gudstjänst. 
Övrig:  Om Du behöver logi kan 
            det ordnas på Björkö, gen- 
            om de du/ni anmäler till: 
Anm: Gerd Utbult 070-476 19 94. 
          gerd.utbult@telia.com eller 

          Anita Larsson 070-896 44 48 
          anital66@hotmail.se   

 

Sommar och Hösten 2018 

Hjärta för 
Värmland 
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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 1 maj, 5 juni  

3 juli, 7 aug. och 4 sept. 
 

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

Vi har också som regel böne-samlingar 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…. 

 
ENDAGSASHRAM  

i Stockholm  
Plats:    Syskonbandets lokal, Got- 
             landsgatan 46 
Tid:       6 oktober 
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian 
             Gustafsson  
Pris:     360:- deltagaravgift 
Anm:   senast den 23 september 
Granström 08-653 11 43  
eller Ashram 0554-150 02, 153 99  
kristnaashramrorelsen@telia.com 
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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 Elisabeth Hedin   Vid Treriksröset 

Anmäl Dig senast 1 maj 



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; 40 850:- (16 220:-) i gåvor,  
1 000:- (1 100:-) i vängåva  för Ashrams räkning.  
Till Sörgården har  det  kommit  in; 13 000:- (3 850:-) i gåvor, 2 200:-,  (3 100:-)  
i "50 ger 100" och 5 790:- (1 284:-) i kollekter  (Inom  parentes 2017 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, Inger Prytz, Ingrid Duninge, Karin Ackeby Elisabeth 
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 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 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: kristnaashramroresen@telia.com 
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

