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Apg. 2:24 ”Men Gud löste 
honom ur dödens vånda 
och lät honom uppstå, ef-
tersom det inte var möjligt 
att döden skulle få behålla 
honom i sitt grepp ".  
Spikarna är vända upp och 
ned. De visar på himlen och 
att Jesus är uppstånden.  
 Elisabeth H.  

Det är gott att tacka 
Herren och lovsjunga 
ditt namn ,du den 
högste, att om morgonen 
förkunna din nåd och 
om natten din trofasthet   
 
Ty du gläder mig Herre 
med dina gärningar, jag 
vill jubla över dina hän-
ders verk. Ps 92:2-3,5. 
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Kämpa trons goda kamp, sök att 
vinna det eviga livet som du blev kal-
lad till.” 1 Tim. 6:12 
 

Året som gått har fortsatt varit ska-
kigt och annorlunda på många sätt. 
Präglat av pandemin, naturkatastro-
fer, krig och krigshot i vår omvärld. 
Krisen i Afghanistan har berört oss 
starkt. Dessa omständigheter påmin-
ner oss om att vi inte har någon var-
aktig stad här på jorden. Jesus upp-
manar oss att söka de ting som är be-
stående och av evigt värde. Som för-
valtare av Guds eviga ord, vill vi i 
Kristna Ashramrörelsen fortsätta ar-
betet med att sprida glädjebudet om 
frälsning och upprättelse till ande, 
själ och kropp. 
 

Under året som gått, har en bönedag 
kunnat hållas så gott som varje må-
nad. På Sörgårdens bönecenter. De 
som undervisat är Bengt Ohlsson, 
Lilian Gustafsson och Björn Särén. 
De två sista gångerna har Bengt Ohls-
son talat utifrån Matt. 24 om Jesu 
andra tillkommelse och ändens tid. 
Lilian Gustafsson har vid flera till-
fällen undervisat om olika träd i bi-
beln och  deras symboliska betydelse. 
fikonträdet, olivträdet och granatäpp-
leträdet är olika exempel. 
   

Första tisdagen varje månad har för-
bönsgudstjänster hållits på Sörgår-

dens bönecenter. Vid dessa tillfällen 
beder man även för böneämnen som 
ringts eller mejlats in till gården. 
Daglig morgon-och- eftermiddagsbön 
hålls då det är möjligt. 
 

I samband med arbetsdagarna 11:e till 
14:e juli hölls årsmötet den 10 juli. På 
söndagen hölls även en bönedag. Lite 
av varje blev gjort, en hel del ogräs 
försvann från gångar och rabatter. 
Staket målades, mat lagades, gardiner 
fållades osv. Vi hade goda samtal, 
bön och gemenskap. 
 

Den 13:e till 15:e augusti hölls en Is-
raelhelg på Sörgårdens bönecenter. 
Förkunnare var Philip Holmberg Sve-
rige representant för föreningen Ebe-
nezer. Föreningens viktigaste uppgift 
är att hjälpa judar hem till Israel och 
även hjälpa dem med anpassning till 
det nya landet. Philip hade med sig 
Göran Sollenberg som sångare. 
 

Ashram i Västerbotten EFS-kapellet 
Boliden hölls den 20:e till 22:a au-
gusti. Ett 30-tal deltagare samlades 
till välsignade dagar med under-
visning och bönegemenskap. Talade  
gjorde Bengt Ohlsson, Lilian Gustafs-
son och Jan Andersson. Tema för bi-
belstudierna var ”Jesu seger”, 
”Blodsförbundet” och” Fäst blicken 
på Jesus”. 

  Årsberättelse 
för den Kristna Ashramrörelsen  

verksamhetsåret 2021. 
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Den 1:a till 3:e oktober hade vi en 
bönehelg med Bönetåget. Fredagen 
gjorde vi en Böneresa i Västra 
Värmland. Resan först stopp gjorde 
vi i Arvika där Karin Jansson infor-
merade om läget i staden. Därefter 
åkte vi till Adolfsfors missionskyrka 
där församlingen bjöd på smörgås-
fika. Annika Fisk informerade om 
bygden och församlingen som den 
senaste tiden fått se nya människor 
komma på samlingarna och nu tän-
ker även börja en alfakurs under vå-
ren. Vi hade förbön för församlingen 
och bygden. Sedan åkte vi till 
Norska gränsen vid Eda där Lilian 
Gustafsson informerade. Böner bads 

för relationen mellan länderna och 
bön för väckelse i Norden. Det har 
tidigare hållits många stora gränsbö-
nemöten, särskilt i orostider. På lör-
dagen hölls Hjärta för Värmland en 
samling tillsammans med bönetåget 
på Sörgården. På söndagen avslutade 
vi med en Bönegudstjänst i Elimför-
samlingen i Liane för Fryksdalen. 
Ledare dessa dagar var, Göran Unde-
vall, Sven Öhrman, Magnus Lager 
och Bengt Ohlsson. 
    

Ett uppskattat Höst Ashram tillsam- 
mans med Martin Bergerståhl och   
 forts på sida 7 
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Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

Ashramprogram Hösten  och Vintern 2022 

Ashram i Västerbotten 
Plats:    EFS BÖNHUS Boliden       
Tid:       5 - 7 augusti 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
          Gustafsson och Jan Andersson  
Pris:  800:- för kursavgift, fika och 
          måltider.  
          Logi och frukost ingår  inte i 
          priset. När Du anmäler Dig/Er 
          kan Du få förslag på boende.   
Anm. Så snart som möjligt,   
 Andersson 0910-164 87, 070200 62 78 
 Edvardsson  0910-120 96, 070-670 34 80  
 Lindberg 070-210 77 21, 070-630 33 24 

 

 
Israelhelg i Värmland 

”Israel i det protetiska ljuset” 
Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid     12 – 14 augusti      
Ledare: KG Larsson 
Pris:     Dubbelrum  1 300:- 
             Enkelrum    1 460:- 
             Eget boende   900:- 
     Anmälan snarast 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
 
 
 
 

Ring och beställ Foldrar  
Det finns foldrar för samtliga Ashram 
där Du kan se programmet och få en 
vägbeskrivning och – Ring de som tar 
emot anmälningar eller till Kristna Ash-
ram-rörelsen 073-8416819 eller 
kristnaashramrorelsen@telia.com 

 
 
 

 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 10 september 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: Ej klart och Lovsångare från 
Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverige-bönen 
    Anmälan snarast 28 augusti 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 
 
 

KVINNOASHRAM 
Göteborg 

Tema Bön   

Plats:       Önneredsgården 
Tid:       24 september 
Ledare:  Lilian Gustafsson  
Pris:       Lördag 200:-                
Anm;     Prytz 070-156 78 19 eller  
              runeprytz@hotmail.com 
              eller Ashram 073-841 68 19 
              info@kristnaashram.se 

           
BIBEL- & BÖNEDAG       

i Värmland 
Den:   Lördagen den 15 oktober 
Tid:    kl.9.30 – 16.00    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Björn 
             Särén 
     Anmälan senast 1 oktober  
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 



5 

Höstashram i Värmland 
Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid     28 – 30 oktober      
Ledare: Bengt Ohlsson och  
             Martin Bergerståhl 
Pris:     Dubbelrum  1 330:- 
             Enkelrum    1 490:- 
             Eget boende   930:- 
     Anmälan senast 16 oktober 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
 
 

 
 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 19 november 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: Ej klart och Lovsångare från 
Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverige-bönen 
    Anmälan snarast 6 november 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 
 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:  Lördagen den 10 december 
Tid:    kl.9.30 – 16.00    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian Gus-
tafsson      
Anmälan senast 27 november  
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
Ange ev. matallergi 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 
 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
6 september, 4 oktober, 1 november 

och 6 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 böne-

samlingar varje dag kl.8.30 och 13.30 
när det finns folk på gården och då det 
inte är annan verksam-het – Välkomna! 
 

Gud hör bön! 
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Guds tankar….. 

I mitt barndomshem var bibeln en 
självklar bok. Eftersom min pappa 
var engagerad i kyrkan var prästen 
och kantorn väldigt ofta och väl 
sedda gäster i vårt hem. Vi var  
många syskon och ladugården var full 
av kossor och kalvar, i stallet stod 
hästarna och hönsen kacklade i sin bur 
och grisen grymtade.i sin stia. Det var 
mycket arbete med så många djur och 
pappa hade också  en snickarverkstad, 
där tillverkade han under vintern 
måttbeställda köksinredningar och 
vindstrappor. Under vår, sommar och 
höst var han  ute i byarna och gjorde 
husrenoveringar, om eller nybyggnat-
ion av villor eller andra typer av hus. 
Men varje kväll när vardagens alle-
handa bestyr var över tog han fram sin 
bibel och satte sig på sin plats vid det 
stora bordet i köket med bibeln upp-
slagen, putsade sina glasögon och bör-
jade läsa från bibeln.   
Ofta var  min tanke full av förvå-
ning då jag såg honom göra det, även 
om jag såg på detta med ett barns 
ögon förvånades jag och undrade för 
mig själv vad han kunde finna i den 
dar ”gamla mossiga boken”, och för-
vånades ännu mer att han aldrig läst 
den färdigt!  
Minnet av denna rutin har följt mig 
under livet och varit en påminnelse 
om att det finns något i Bibeln till 
tröst och hjälp att finna i varje tid och 
omständighet i livet.  
Bibeln är  som en tidskapsel, i den 
kan du läsa om människor och deras 

tankar och livsval, ofta så ingående 
och så närgånget att det upplevs som 
att personen är en bekant och nära 
vän. Men ännu större är att bibelns 
egentliga budskap är att förmedla 
Guds tankar till dig, och att undervisa 
dig om den väg du ska gå genom li-
vet. I Jesaja 55  Vers 6 - 9. Sök Her-
ren, medan han låter sig finnas. 
Åkalla honom, medan han är nära. 
Må den ogudaktige överge sin väg 
och den orättfärdige sina tankar och 
vända om till Herren, så skall han för-
barma sig över honom, och till vår 
Gud, ty han skall skänka mycken för-
låtelse.  Se, mina tankar är inte era 
tankar, och era vägar är inte mina 
vägar, säger Herren. Nej, så mycket 
som himmelen är högre än jorden, så 
mycket är också mina vägar högre än 
era vägar, och mina tankar högre än 
era tankar. 
Guds tanke var  att sända sin egen 
son Jesus till världen för att hjälpa och 
frälsa. Det står i Joh 3:16-17. Så äls-
kade Gud världen att han gav den sin 
ende son, för att de som tror på ho-
nom inte skall gå under utan ha evigt 
liv. Ty Gud sände inte sin son till värl-
den för att döma världen utan för att 
världen skulle räddas genom honom.  
Vem kunde ana att Guds tanke var att 
sända sin egen Son till världen han 
skapat för att hjälpa och frälsa.! Vem 
kunde ana att Guds Son lämnade här-
lighetens himmel och allmaktens Gud 
för att komma till världen, inte med 
den makt och härlighet som var Hans  
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Bengt Ohlsson hölls den 29:e till 
31:e oktober på Sörgårdens bönecen-
ter. 
 

Tjugonde november var det dags för 
en sista samling med Hjärta för 
Värmland på Sörgården. Tala Gjorde 
Stojan Gajicki från Stockholm. Vi 
upplevde en stark Gudsnärvaro un-
der dagen. 
 

Vi känner stor tacksamhet till vår 
Herre och Konung för alla dessa till-
fällen som vi Guds folk har kunnat 
samlats till bön för landet, i till-
bedjan och lovsång inför Guds tron 
och till studium av bibelordet. 
 

Personal: Det finns ingen anställd 

personal. Bengt Ohlsson har varit 
administrativ sekreterare. Per-Ola 
Eklund har haft hand om Ashram-
Nytt tillsammans med Bengt Ohls-
son. 
 

Styrelsen: Styrelsen har  under  
året bestått av. Inger Prytz ordfö-
rande, Anna-Lena Skårsjö vice ord-
förande, Dan Andersson sekreterare, 
Eva Andersson, Eivor Holmlund, 
Martin Bergerståhl och Jan Anders-
son. 
Adjungerande: Bengt Ohlsson och 
Lars-Gunnar Jonsson. 
 

Ekonomi: Styrelsen föreslår  att 
årets överskott på 36 341 kronor 
skall läggas till eget kapital, 
 

Inger Prytz 

utan som ett litet barn! Vem kunde 
ana att Guds tanke med Jesus var att 
han skulle utlämnas i syndares händer 
och dö på ett kors! Vem kunde ana att 
Guds Son som var till i mänsklig ge-
stalt gav sitt liv till lösen för alla  
människor! Vem kunde ana att tro på 
Jesus var vägen till frälsning och 
räddning för oss, och vem kunde ana 
att den som tror på Jesus Guds Son 
inte ska dö utan leva i evighet tillsam-
mans med alla troende! 
Guds tankar är högre än våra tankar, 
och kan inte pressas in i mänskliga 
mallar och ramar.  
Guds Ord kan inte mätas och vägas, 
eller för den delen dissikeras och kon-
trolleras, förstås och tolkas utifrån 
”vetenskapliga” mallar och tolknings-
ramar. Den moderna vetenskapen kan 
visserligen ha goda sidor också, men 

följden blir ju att allt övernaturligt be-
traktas som sagor eller vidskepelse. 
Det är därför Paulus säger att talet om 
korset är en dårskap, för dem som går 
förlorade men är en Guds kraft till 
frälsning för den som tror.  
Guds tankar är högre än våra tankar, 
så mycket som himmelen är högre än 
jorden, så mycket är också mina 
vägar högre än era vägar, och mina 
tankar högre än era tankar 
Idag kan jag säga att jag förstår  
vad min pappa fann i bibeln, och varje 
dag gör jag likadant som han gjorde, 
dagligen  öppnar jag min bibel och 
läser Guds tankar  till oss människor. 
Bibeln är inte längre en ”mossig” bok 
för mig. I bibelns mötte jag Jesus och 
han är nu sedan många år min bäste 
vän!      
    Per-Ola Eklund 

ÅRSBERÄTTELSEN Forts från sida 3 



 Ashrams administrative sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
 Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel.  072-747 19 47 

Epost:bengt.ohlsson@kristnaashram.se            

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  
 

Under årets fem första månader har det kommit in; 32 398:- (44 370:-) i gåvor och 7 

150:- (0:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har det kommit in; 21 379:- (20 875:-) i gåvor, 7 700:-  (7 850:-) i "50 
ger 100" och 9 030:- (10 770:-) i kollekter samt till Sörgårds-fonden 0:- (500:-) Inom  
parentes 2021 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 Ash-
ram och ”50 ger 100” för Sörgården) hör av Dig så skickar vi inbetalningskort. 
Dessa gåvor förstärker våra verksamhetskassor. 

Gåvor till Sörgårdsfonden använder vi för inköp av inventarier och underhåll av 
byggnader på vårt bönecentrum. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelse-
dagar och julgåvor – kontakta vår expedition. 

 
Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens  
Bönecenter 
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 072-055 31 01 
Bankgiro 977-7749 
Swish: Sörgården 123-1229608.  

 
Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel.  073-841 68 19 
Bankgiro 479-4376   
Swish: Ashram 123-6334106    
Epost: info@kristnaashram.se 

 

Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson och Inger Prytz. Foto sida 3Yvonne Garblad, sida 5 Elisabeth Hedin   
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på oktober 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 10 september. 
Skickas till Kristna Ashramrörelsen se nedan eller Per-Ola Eklund Kvistbro Vilsta 
716 93 Fjugesta, tel: 070-244 46 14, 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. 
     


