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Styrelserna har fattat 

ett beslut att i fortsätt-
ningen arbeta för att in-
rikta verksamheten ännu 
mer mot ett Bönecenter. 
Egentligen är det inget 
nytt, bönen har alltid va-
rit och är i centrum på 
Sörgården och i Ashram.  

Sörgården ett Bönecenter!?! 

Julens klockor, ring.  

Tänd nu alla ljus 

för det ska bli fest  

i vart hem och hus 

Jesus är vår kung,  

så var med och sjung. 

Jesus, det är dig som vi vill hylla 
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Sörgården ett Bönecenter!?! 

Den senaste tiden har det varit en turbulens på Sörgården och delvis 
kommer det säkert att vara så en tid framåt. Det började i samband 
med styrelsedagarna i början av september då vi fick en brandin-
spektion. Utan att skriva om alla turer som varit under de senaste må-
naderna, så har vi idag möjlighet att bedriva verksamhet på Sörgår-
den under dagtid men inte övernattningar på grund av att de nya 
brandförordningar som kräver seriekopplade brandvarnare, dörrstäng-
are på alla övernattningsrum där också spegeldörrarna skall målas 
med brandskyddsfärg (vi har börjat med målningsarbetet).  

Det som också krävs är att de föns-
ter som sitter närmare är två meter 
från brandstegarna antingen måste 
de sättas igen eller måste bytas till 
brandhärdat glas. Allt detta är på 
gång och när det är klart får vi an-
vända övernattningsrummen fram 
till nyår.  

Därefter krävs också att balkong-
räcken skall finnas runt alla brandut-
gångar. Men det kommer att ta tid 
med räckena, då vi inte få göra dessa 
åtgärder utan byggnadslov och Läns-
styrelsens godkännande, för hela 
Klaxås by är ett kultursminnesom-
råde. För dessa bygglov behövs plan
- och fasadritningar som skall biläg-
gas ansökan.  

 
När Ni läser detta hoppas vi att har 

kommit en bra bit med det som 
måste göras. Var gärna med i bön 
om att inget hänger upp sig, särskilt 
med byggnadslovet.  

Vi tidigarelade höstens  styrelseda-
gar till den 8 – 9 oktober då vi be-

hövde fatta en del beslut om hur vi 
går vidare med brandskyddsåtgär-
derna som vi efter förhandlingar fått 
till ett bra brandskydd. Vi fortsatte 
också det samtal som vi haft i Sör-
gårdsstiftelsens styrelse och Kristna 
Ashramrörelsens styrelse den sen-
aste tiden, om hur vi skall gå vidare 
med Sörgården?  

 
Ashram fick denna jordbruksfastig-

het med ca. 250 ha, 192 ha skogs-
mark och 58 ha åkermark som arv 
och gåvobrev av Arthur och Rosa 
Haage 1984. ”Syftet är att fastighet-
en skall stå till förfogande i lämplig 
utsträckning, som kursgård i sam-
band med kristen verksamhet; exem-
pelvis för ashram, retreater, bibel-
veckor, ungdomssamlingar, konfir-
mationsläger, gudstjänster etc. även 
står öppen för besökare som önskar 
stillhet för inre samling eller själa-
vård.” Citatet är hämtat ur stiftel-
seurkunden.  
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Styrelserna har fattat ett beslut att i 
fortsättningen arbeta för att inrikta 
verksamheten ännu mer mot ett Bö-
necenter. Egentligen är det inget 
nytt, bönen har alltid varit och är i 
centrum på Sörgården och i Ashram.  

Förbönsgudstjänsterna första tisda-
gen i varje månad har funnits med 
sedan starten 1984. Vi har haft mor-
gonbön och middagsbön varje dag i 
veckan när det inte varit annan verk-
samhet på gården i många år. Sedan 
några år tillbaka har vi samarbetat 
med Bönetåget och delar de böne-
ämnen som finns på deras ”Intranät”. 
Sedan ett par år har vi samarbetet 
med Sverigebönen och vi har byggt 
ett ”bönealtare” på Sörgården, där vi 
också deltar i deras böneämnen och 
”bönepelare”. Vi har också de två 

sista åren haft Bönedagar ”Hjärta för 
Värmland” i samarbete med Sverige-
bönen.  

 
Med detta i ryggen arbetar vi vi-

dare med målsättningen att Sörgår-
den skall bli ett Bönecenter. Det in-
nebär att vi kommer att tona ner kurs
- och vandrahemsverksamhet. 

Vi ber om Era förböner så att vi 
kommer rätt och får veta vad som är 
Guds vilja med Sörgården och om 
den verksamhet som skall bedrivas 
på denna plats. 

 
En lägesrapport av Bengt Ohlsson. 
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BÖNEDAG 
Den:       Lördagen den 2 februari 
Tid:         kl.9.30 – 16.30    
Plats:       Sörgårdens kursgård 
Kostnad: 175:- 
Talare:     Magnus Axelsson 
Lovsångsledare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 25 januari 
info@sorgardenkursgard.se eller  till 
Josephine 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 

Kvinnoashram 
i Värmland 

”Med Kristus i centrum” 

Plats:   Adolfsfors Missionskyrkan, Köla        

Tid:      16 februari          
Ledare: Lilian Gustafsson  
Pris:      250:- 
Anm:    Annika Fisk 073-097 29 66 
 

 
 

ASHRAM i Värmland 
Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil         
Tid:    8 – 10 mars           
Ledare: Bengt Ohlsson och 
             Martin Bergerståhl   
Pris:      Dubbelrum  1 200:- 
             Enkelrum     1 360:- 
             Eget boende    800:- 
Anm:   0554-150 02, 153 99  
      eller Ashram@hem.utfors.se 
 

Böndag  i Värmland 
Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid     23 mars      
Ledare: Bengt Ohlsson och Lilian 
             Gustafsson 
Pris        175:- 
Övrigt: Vill Du tillbringa mer tid i still-
het och bön kan Du komma tidigare och 
stanna längre. 
Anmälan: 0554-150 02, 153 99 
eller Ashram@hem.utfors.se 
 

 
 
 
 

 

 
Intresseanmälan för en 

Böneresa till Israel 
 

OBS det är ingen turistresa utan vi kom-
mer att gästa ett bönecenter som bl.a. 
Marie Setterby leder uppe i Galilén.  
Vi bor där och lagar vår egen mat till-
sammans med Marie, så det blir själv-
kostnadspris.  
Vi kommer att göra några utflykter i  
Galilén.  
Kostnaden hålls nere till flygbiljett, vi 
lånar en minibuss för resan från flygplat-
sen, matinköp och några utflykter i det 
heliga landet. 
Tid: Vi tänker  hösten 2019 – ca. 7-10 
dagar?  
Intresseanmälan senast den 27/1 till: 
Ashram 0554-150 02 eller kristnaash-
ramrorelsen@telia.con 

Ge förslag till tid och dagar! 
 
 
 
 

Hösten 2018 

Hjärta för 
Värmland 
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Klippa Du som 
brast för mig…. 

 
 

Ring och beställ Foldrar  
Det finns foldrar för samtliga Ashram där Du kan se programmet och få en vägbe-

skrivning – Ring de som tar emot anmälningar eller till Kristna Ashramrörelsen 
0554-150 02  

eller, kristnaashramrorelsen@telia.com    

 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
Den 4 december, 1 januari,  

5 februari och 5 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 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! 

 

ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 15 dagar i förväg  

De folkhögskolor och kursgårdar som vi samarbetar med behöver veta deltagaranta-
let 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 Ashramet inte 
blir inställt.  

Gör gärna ett försök.  
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Frågan var; Vad har detta Ashram betytt för dig? 

1. “Läkedom” 2. “Inre vila” 

3. “ Vila och insikt” 

4. “ Varm  
syskongemenskap  
i Kristus” 

 
5. “Mycket bra undervisning ur olika perspektiv, nya 
tankar om för samlingen från Johannes uppenbarelse. 
         Bönegruppernas betydelse för varandra. 
         Vi delar både glädje, tacksamhet och sorg.” 

Mvh. Gerd Utbult. 

  

 

 

 Några “röster” från ett Ashram på Västkusten.  
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En kondoleans till Sven Reichmanns minne. 
 

Många här i Finland är tacksamma för Sven Reichmanns undervisning och 
hjälp. Han var en stor Finlandsvän och vi hade 
glädjen att få lyssna till honom vid många till-
fällen. Det är fint att man ännu kan höra honom 
via kristenmp3.se, Youtube och bibelfokus.se.  
Svens bok ”Andliga gåvor” har nyss utkommit 
och i oktober utkom ”Konungens ankomst”. Den 
blev precis färdig före hans bortgång. Han korrek-
turläste den in i det sista. 
 

Hälsningar till alla Ashramvänner i Sverige 
Regina Kreander 



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 2019 i Jesu namn! 
Styrelserna, Bengt o Gunbritt Ohlsson och Josephine Bäckryd 

Under årets nio första månader har det kommit in; 107 325:- (60 655:-) i gåvor och 4 
600:- (5 000:-) i vängåva samt 7 600:-  (8 050:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  33 250:- (27 420:-) i gåvor, 17 250:-  (21 650:-) 
i "50 ger 100" och 17 610:- (6 204:-) i kollekter samt 900:- till Sörgårdsfonden  (Inom  
parentes 2017 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 

Detta nummer av Ashram-Nytt  har  Per -Ola Eklund haft ansvar för,   
med hjälp av Bengt Ohlsson , Gerd Utbult och Regina Kreander.       
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på  januari 2019.  
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 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

