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Jag har en längre tid gått och burit 
på en längtan som blivit min stän-
diga bön! Att en Andens eld och 
vind skall dra fram över vårt land. 
En eld som bränner bort all bråte 
som vi samlat på oss och en An-
dens vind som upprättar vårt land.  
 

Under de senaste åren har det tänts 
många ”främmande eldar” i vårt land 
och i våra kyrkor. Vaddå 
”främmande eldar”? Jag har fått bil-
den från 3 Mos. 10:1-11 ”Arons sö-
ner… bar fram otillåten eld inför 
Herren, annan eld än Gud befallt.” 
Detta visar att vi inte kan sätta Her-
ren åt sidan för andra gudar, för då 
drabbas vi av Guds helighet som är 
både kärlek och vrede. Gud är ord-
ningens Gud och om ett land och ett 
folk vill leva under Hans välsignade 
händer, måste vi leva efter Hans Ord 
och Hans förordningar.  
Skandinavisk kristenhet lever i en 
apati som gör oss håglösa (var den 
hälsning Herren gav oss genom Da-
vid Wilkersson 2004). Det innebär 
att vi tjäna det skap-ade istället för 
skaparen och jag har inte sett någon 
större förändring sedan dess. Vi vill 
se en väckelse, men på vårt sätt, istäl-
let för syndanöd och omvändelse 
som är det som förvandlade både en-
skilda msk och hela byar, samhällen 
och städer, ja hela vårt land, så sked-
de det i slutet av 1800-talet.  
 

Idag söker vi efter lösningar genom 
”främmande eldar”; såsom positivt 
tänkande, New Agesrörelsens smör-
gåsbord och Österländska religioner.  

En Andens Eld och Vind Över Vårt Land 
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Idag är yoga den stora grejen som 
har fått en väldig ingång i många 
sammanhang; skolan, företags-
världen, sjuk- o hälsovården och ty-
värr också i kristna sammanhang. 
Yoga är en religion som har sina röt-
ter i Hinduismen och Buddismen. 
Man sitter i lotusstäl-lning, koncen-
trera sig på sin andning och tar stöd 
av främmande ord = mantran (som är 
hedniska gudar) och detta börjar re-
dan på dagis. Tillbedjan av främ-
mande gudar det går bra, men om en 
kyrklig företrädare uttalar Guds väl-
signelse över en skolklass i en 
skolavslutning då blir det ramaskri. 
Därför behöver vi beröras av en vind 
av Guds Heliga eld, som leder  till 
syndabe-kännelse som ger oss en 
renhet, som gör att Guds Ande kan ta 
sin boning i oss, för att utrusta sin 
kyrka med Andliga nådegåvor och 
ge oss de Andliga tjänsterna som 
skall uppbygga församlingen, så att 
Guds rike kan tillkomma genom vår 
tro och bekännelse att – Jesus är 
Herre! 
Apg.2:1”När pingstdagen kom var 
de alla församlade. Då hördes plöts-
ligt från himlen ett dån som av en 
stormvind och det fyllde hela huset 
där de satt. Det är denna vind jag 
längtar efter. En vind som förvandla 
och förnya lärjungarnas tankar så att 
de kan avgöra vad som var Guds 
vilja. Rom.12:2 Detta är viktigt, för 
det är inte genom msk styrka och 
kraft det skall ske utan genom min 
Ande säger Herren. Sak.4:6  
Därför bad Jesus sina första lärjungar 
att stanna kvar i Jerusalem Apg.1:4-
5”vänta på det som Fadern hade 

utlovat, det ni har hört mig tala 
om… Johannes döpte med vatten, 
men ni skall bli döpta i helig Ande 
om bara några dagar.” – I en lov-
sångskör sjunger vi; ”Vi behöver Dig 
helige Ande, för att möta en ny mor-
gondag.” – detta är en viktig bön; att 
invänta Guds helige Ande och be-
känna vårt beroende av helig Ande. 

Vi lever i en stressad tid, då många 
människor går in i väggen, som vi 
säjer. Varför? Jo, därför att tidsandan 
pressa oss. Tidsandan, är vår fiende, 
ormen från paradiset, som försöker 
lura oss på liknande sätt som han lu-
rade de första människorna – genom 
att ifrågasätta Guds Ord, ”Har Gud 
verkligen sagt…?” 1 Mos.3:1. Detta 
skapar stress, men vi skall inte låta 
honom ta ifrån oss den Frid som Je-
sus andas ut över sina lärjungar 
också idag; ”Ta emot helig Ande” 
säger Han i Joh.20:22. Om vi stannar 
kvar i vårt ”Jerusalem”, skall vi bli 
bekläda med helig Ande som ger oss 
en hjälpare, en vägvisare till Livet. 
För att vi och kristenhet skall över-
leva behöver vi göra som de första 
lärjungarna; hitta ett böneställe 
Apg.1:14 ”Alla lärjungarna höll 
ihop under ständig bön, tillsammans 
med några kvinnor, Maria, Jesu mor 
och Hans bröder.”– Lärjungarna 
höll ihop under ständig bön. Var-
för? Jo, de väntade på att Jesus 
skulle infrias sitt löfte; Apg.1:5 ”…
men ni skall bli döpta med helig 
Ande om bara några dagar.” och 
efter 10 dagars bön infriades löftet 
Apg.2:5 ”De såg hur tungor som av 
eld fördelade sig och stannade på 
var och en av dem.” Nu   forts på sida 6  
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Hjärta för 
Värmland 

Ashramprogram Vintern 2022-2023 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 19 november 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson, Lilian Gustafs-
son och Lovsångare från Korskyrkan 
Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
    Anmälan snarast  
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 
 

 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:  Lördagen den 21 januari 
Tid:    kl.9.30 – 16.00    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: meddelas senare     
Anmälan senast 7 januari  
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
Ange ev. matallergi 

 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 11 februari 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: meddelas senare och Lovsångare 
från Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
    Anmälan snarast 28 januari 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 

 
BIBEL- & BÖNEDAG       

i Värmland 
Den:  Lördagen den 11 mars 
Tid:    kl.9.30 – 16.00    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: meddelas senare     
Anmälan senast 25 februari 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
Ange ev. matallergi 
 

VÅRVINTERASHRAM 
tillsammans med Bönetåget 

i Västergötland 
Plats:  Ljungsarps Missionskyrka      
Tid:      24 – 26 mars    
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian  
      Gustafsson och Magnus Lager 
Pris: kommer i nästa Ashram-Nytt 
Boende: Isabergs stugby, Hestra  
Anm: Ljungsarp g.undevall@ telia.com , 
070-585 61 51 eller Ashram 
info@kristnaashram.se 073-841 68 19 
eller 072-747 19 47 

Hjärta för 
Värmland 
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PÅSKASHRAM i  
Värmland 

Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid      6 – 9 april      
Ledare: Bengt Ohlsson och  
             Martin Bergerståhl 
Pris:     Dubbelrum  1 480:- 
             Enkelrum    1 640:- 
             Eget boende1 080:- 
     Anmälan senast 19 mars 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Välkommen till 

förbönsgudstjänst 
i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
6 december, 3 januari,  
7 februari och 7 mars  

 

Kan du inte närvara i kapellet är Du väl-
kommen 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! 
 
 

 
Vi behöver Er hjälp 
 
Vi behöver Er hjälp för  att komma igång med Ashramsam-
lingar både i församlingar och på kursgårdar, Har Du några för-
slag så är vi i styrelsen tacksamma om Ni hör av Er. Vi tror att vi 
behöver en bönelivsrörelse som Ashram. I en tid då mycket är i 
gungning både i vår närhet och utöver vår värld. Här är Ashrami-
den med Guds Ord och bekännelsen "Jesus är Herre" i centrum 
en ledstjärna, när vi mötts till bibelundervisning och böne-
samlingar där lovsången lyfter vår blick på Jesu som ger trygghet 
i en otrygg tid. 
 
      (  se kontaktuppgifter på sida 8) 
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forts från sida 3  
börjar en ny tid – en Andens tid – 
som är både vind och eld.  
Vi behöver hitta en böneplats, där vi 
ensamma eller tillsammans med 
andra kan lyssna in vad Jesus säjer 
till församlingen idag.   
Om vinden säjer Jesus; Joh.3:8 
”Vinden blåser vart den vill, och du 
hör den blåsa, men de vet inte vari-
från den kommer eller vart den far. 
Så är det med var och en som har 
fötts av Anden.” Guds Helige Ande 
kan vi inte styra, däremot kan vi upp-
fyllas av den, likt en väderkvarn som 
blir brukbar när vinden tar tag i dess 
vingar eller en segelbåt när vinden 
tar tag i seglen. Anden började blåsa 
på pingstdagen och den blåser än 
idag. Därför behöver vi inte mer av 
Guds helig Ande – utan den helige 
Ande behöver få mer av oss, så att 

vi kan dra ner den eld som vilar över 
Sverige. För några år sedan fick Da-
niel Wiklund se en syn för Sverige. 
Det brann en helig eld som Herren i 
sin nåd hade tänt över vårt land. 
Herren kallar på Sveriges kristenhet, 
för att dra ner Guds eld över vårt 
land, så att den få rena guldet, som är 
vår tro och silvret, som är försoning-
en. 
Herren vill bruka alla bönelivsrörel-
ser både i vårt land och andra länder 
för att förbereda bruden/
församlingen för vårt missionsupp-
drag i denna sista tid i väntan på Jesu 
andra tillkommelse och fortfarande 
är Hans fadersfamn öppen mot alla 
de som inte ännu tagit emot Jesus 
som sin Frälsare.   
                                                                                             
Bengt Ohlsson 
 



7 

         

HÖSTFÄGRING 
 

Folk vill ofta påstå att hösten endast är 
en förvarning att snart så är det vinter. 

Snart faller det nog snö som träden vackert klär 
och gör backar där slalomskidor slinter. 

 
Men öppna nu i stället dina ögon litegrann, 

se skogens alla vackra färgnyanser. 
Herren målar vackert så som ingen konstnär kan. 

Gå ut och se! Du får ej många chanser… 
 

När ålderdomen kommer och griper tag i dej, 
försök då ej att ’återskapa våren’. 

Vårens spröda färger, de återkommer ej 
när du, likt höstens blad, kommit till åren. 

 
Du som länge levat, lyssna och förstå: 

Ditt gråa hår det är din ärekrona! 
Bär stolt dina årsringar som ju rynkor är ändå. 

Låt höstens färger din målning genomtona! 
     
      Andreas Antonsson 



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

Epost:bengt.ohlsson@kristnaashram.se            

Vi önskar Er redan nu en välsignad Advents- och Julhögtid och 
ett Gott Nytt År 2023 i Jesu namn! 

Styrelserna, Bengt och Gunbritt Ohlsson  
 

Under årets nio först månader har det kommit in; 53 148:- (79 631:-) i gåvor, och 7 

150:- (7 490:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har det kommit in; 39 819:- (67 060:-) i gåvor, 16 200:- (27 300:-) i 

"50 ger 100" och 12 130:- (22 1400:-) i kollekter, samt 1 000:- (300:-) Sörgårdsfon-
den.  (Inom parentes 2021-10-31 års resultat)  

 

Han som välsignar gåvorna – Han välsignar också givarna 
Vi känner en oerhörd tacksamhet för alla gåvomedel som redan kom-mit in och vi tror och ber 
om att strömmen av gåvor skall fortsätta under årets sista månader 

 
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 Andreas Antonson,  Foto sida 1 sida 6,7 Elisabeth Hedin   
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på januari 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den december. 
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. 
     


