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Getsemane, på hebreiska ”Gat she-
mane”, betyder oljepress. Den ligger 
vid Oljeberget, som var känt för sina 
olivlundar. Nästan alla byar hade en 
egen olivlund och där fanns också en 
oljepress. I Getsemane blev Jesus 
pressad, så starkt att blodsdroppar 
pressades fram. Ur hans lidande pres-
sades fram olja – liv, till oss! 
 
Olivträdet växer  vilt i medelhavs-
regionen. Det kan bli mer än 1000 år 
gammalt och växer  upp till 12 meter 
högt. Det kan växa på torr och stenig 
mark och klarar sig på vinterregnet 
när det rotat sig riktigt. De tusentals 
små, vita blommorna kommer i maj 
och oliverna skördas på hösten.   
Olivoljan är  mest värdefull och 
olivträdet kan ge 40 – 60 liter olja 
per år. I templet brann ljusstakarna 
med olja från Oljebergets olivlundar, 
varifrån oljan med den bästa kvalitén 
hämtades. Ur våra svårigheter, som 
när vi är mitt i dem, synes som helt 
meningslösa, pressas fram olja, liv, 

som kan bli till ljus för andra.  
Då Herren talade med Mose på ber-
get Sinai, talade han om det utlovade 
landet. 5 Mos 8:8 ”Det är ett land 
med vete och korn, med vinstockar, 
fikonträd och granatträd, ett land 
med ädla olivträd och honung.” 
 
Hemligheten med Olivträdet. 
Olivträdet är en bild på Israel, det 
utlovade landet. I det trädet kan 
också vi bli inympade genom tron på 
Jesus. Sticklingar från odlade träd, 
som bar god frukt ympades in på 
vilda olivträd, som växte på bergs-
sluttningar för att även dessa träd 
skulle ge god frukt. Men Paulus be-
skriver det motsatta: Att vi som hed-
ningar är som vilda grenar, inympade 
i det äkta, odlade olivträdet! Rom 
11:16-17.  
Forskare har funnit att man, om trä-
det inte bar frukt, kunde ympa in en 
gren från ett vilt olivträd för att sätt 
fart på, förnya, det äkta olivträdet. 
Gud vill  

Profetiska träd i Bibeln.  
 

Olivträdet. 

Vi satte oss på en bänk i Getsemane trädgård, en av reskamraterna 
och jag. Vi satte oss för att be. Jag lutade mig mot ett olivträds stam 
och bad att Jesus skulle ge mig tårarna tillbaka. Tårar som så sällan 
rann efter den sorg vi drabbats av i familjen då vår son omkom i en 
trafikolycka. Plötsligt hörde jag den stilla, inre rösten säga: ”Dina inre 
tårar betyder lika mycket som dina yttre tårar.” Jag vet inte vad som 
hände, men något liksom smälte i mitt inre. 
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förnya sitt folk. Både sitt egendoms-
folk och oss, som funnit en tro på 
Jesus, Guds son. Vi som är de vilda 
grenarna  har fått del av den saftiga, 
näringsrika och heliga roten!  
Det ovanliga med olivträdet är att det 
är ständigt grönt. Vi får hämta näring 
från saven, genom tron på Jesus. Ro-
ten är helig och vi blir heliga och 
ständigt gröna genom Jesus. 
Om vi har den här bilden tydlig för 
oss: Vi är grenar i det äkta olivträdet, 
där vi inte har ersatt Guds egen-
domsfolk men får vara inympade 
med dem. Då kan vi med full frimo-
dighet gå in i vår  kallelse! Vi får 
hela tiden ny näring. Har du blivit 
kallad till bön? Är du kallad till ett 
vittne? Herren vill förnya din kal-
lelse och förnya din frimodighet. 
 

 
Tårarna.  
Dagen efter att jag talat med Herren 
på bänken i Getsemane, så åkte vi till 
dopplatsen vid floden Jordan. Flera 
av våra resenärer döptes där. Det var 
en stark upplevelse, en helig stund. 
Så känner jag att mina kinder är all-
deles våta. Mina tårar strömmar ner 
av rörelse! Isen i mitt inre har smält 
och ersatts av en djup frid. Jag tackar 
Jesus för mina tårar! 
”När de vandrar genom Tåredalen 
gör de den rik på källor” Ps 84:7 
 

Lilian Gustafsson  

Bild från Getsemane örtagård med ett olivträd som sägs 
vara närmare 2000 år gammalt. . . . 
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Ashramprogram Vintern och våren 2023 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:  Lördag den 21 januari 
Tid:    kl.9.30 – 16.00    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian  
Gustafsson    
Anmälan senast 7 januari  
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
Ange ev. matallergi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördag 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:  Lördag den 11 mars 
Tid:    kl.9.30 – 16.00    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 190:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Björn 
Sundström      
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: Kursavg, mat och fika 670:- 
Boende: Isabergs stugby, Hestra 
Enkelrum 1 100:- Bäddsoffa 690:-/person 
Dubbelrum 790:-/person, 
  Anmälan senast: boende 26/2 delta-
gande utan boende 10 mars Ljungsarp 
g.undevall@ telia.com  070-585 61 51 
eller Ashram info 
@kristnaashram.se 073-841 68 19 eller 
072-747 19 47 

Ange ev. matallergi 
 

 

PÅSKASHRAM i Värm-
land 

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 

 

 
ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 

Kristna Ashramrörelsens och Sörgårdsstiftel-
sens 

Årsmöte den 29 april kl.18.00  
                 med servering 

på Sörgården i Kil 
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VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens bönecenter, Kil     
Tid:       30/4 – 5 maj 
Anmälan: 072-055 31 01 eller 
sorgarden@kristnaashram.se 

 
Bönehelg  i Värmland 

Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid     5 – 7 maj      
Vi gör denna helg tillsammans med 
Bönetåget och Sverigebönen    
Alla är välkomna att delta i hela helgens 
aktiviteter eller delar av den. 
Fredag kl.13 Måltidsgemenskap 
             kl.14 Gör  vi en böneresa i 
                       Östra Värmland 
Lördag kl.7.30 Frukost 
              kl.9.30 -16.30 Bönedag 
             ”Hjärta för Värmland…”  
              kl.18 Måltidsgemenskap 
              kl.19 Bönesamling 
Söndag kl.  8 Frukost 
              kl.9.30 Avfärd till   
              kl.11 Gudstjänst i  

 

Det kan bli ändringar i programmet 
Vi kan inte erbjuda övernattningar på 
Sörgården för där kommer bönetågets 
deltagare att få bo. Vi rekommenderar 
boende på Sköna rum i Kil 070-642 14 
13 om Du/Ni behöver boende. 
På Sörgården kan Ni delta i måltider; 
Frukost 60:- och Fredag och Lördag-
kvällar 85:-. Lördagens bönedag 9.30 – 
16.30 kostar 190:-. 
Böneresan på fredagen sker till själv-
kostnadspris samt kvällsmat. Vi åter-
kommer med kostnad senare. 
Anmälan senast 23 april 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 

Ashram i Västerbotten 
Vi håller på att planera ett Ashram i 
Umeå första helgen i juni. 
Du får mer information i nästa Ashram-
Nytt eller av: Österlund 073-033 34 71 
karlolaosterlund@stocke.se eller  av: 
Holmlund 090-19 55 90, 070-335 97 92,   
e.holmlund@outlook.com 

 

 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00  
7 februari, 7 mars, 4 april,  

2 maj och 6 juni  
 

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 bönesamlingar 

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! 
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Under hösten har många bitar fallit på plats. Sedan slutet på 
1980-talet har vi hållit på med länsstyrelsen och naturvårds-
verket för att få en reservatsbildning på Klackskullen. Detta 
är nu klart och det har gett oss en intrångsersättning på 
2 100 000 kronor för de 41,7 ha vara 29,9 ha är produktiv 
skogsmark, som nu är ett skyddsobjekt. 

Lite information om vad som händer på 
Sörgården 

Ersättningen har vi bl.a använt för att 
lösa en del av våra lån (ca. 1 milj.) 
resterande kommer vi använda för 
att bygga en del skogsvägar och göra 
en skogsplantering samt för att gräva 
kring huvudbyggnadens källarvåning 
för att dränera och täta grunden. Det 
kommer också att bli en ny flagg-
stång. Vad kostnaden kommer att 
sluta på är svår att bedöma idag. En 
del av detta är redan påbörjat och 
resterande kommer att ske till våren. 
Vi har beslutat att sälja arrendebosta-
den Haga, då vi har upptäckt många 
och dyrbara behov av renovering på 
källaren och utvändigt. Under maj 
månad har vi sålt Haga som ett reno-
veringsobjekt, till Emil Johansson 
som gav 870 000 kronor. Nu väntar 
vi och köparen på att Lantmäteriet 
ska göra en avstyckning. Eftersom 
det dröjer skrev vi ett hyreskontrakt 
med köparen som blir vår hyresgäst, 
från november fram till att avstyck-
ningen blir klar.  
Pengarna för Haga kommer vi att 
investera i Solpanel på ett av ladu-

gårdstaken som ligger i söderläge 
och kommer att ge bra med egen 
energi. Vi har skrivit kontrakt med 
Sun4Energy som räkna med att 
kunna installera det under första de-
len av juni månad. 
Vi är tacksamma till Gud som hjälpt 
oss att fatta dessa beslut och nu ber 
vi att Han ska leda oss i det arbete 
som ligger framför oss.  
Vi ber också att vi ska få klarhet hur 
vi ska förvalta och driva Sörgård-ens 
Bönecenter, så att Guds rike få växa 
fram och Guds vilja få ske. Ge oss 
andlig klarsyn och lyhördhet!                          

Bengt Ohlsson 
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 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 förra årets elva först månader har det kommit in; 63 628:- (86 731:-) i gåvor, 

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

Till Sörgården har det kommit in; 49 119:- (70 435:-) i gåvor, 20 100:- (27 400:-) i 

"50 ger 100" och 21 625:- (13 260:-) i kollekter, samt 1 000:- (500:-) Sörgårdsfonden.  
(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 bönecenter. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelseda-
gar 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 ochLilian Gustavsson, foto sida7  Elisabeth Hedin.     
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i april 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 10 mars. 
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. 
     


