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Bibeln är boken idag! 

”Bibeln är boken som Gud oss gav, 
den är kompassen på livets hav. 
Följer vi den går vi ej i kval, Bibeln 
är boken idag.” 
Tänk att Gud har gett oss ett helt 
bibliotek med 39 böcker i GT och 
27 böcker i NT = sammanlagt 66 
böcker som sträcker sig från det 
att Gud skapade him-mel och jord 
och allt som ryms i den – Till nya 
himlar och en ny jord uppen-
barar sig. 
 
1 Mos.1-2 läser vi om hur Gud skap-
ar ett paradis för människan. När vi 
kommer till det 3 kap. går allt detta 
sönder i det som vi kallar 
”syndafallet”, som innebär att män-
niskorna måste lämna paradiset och 
den täta gemenskap som de haft med 
sin Skapare, för att inte gå evigt för-
lorad – Där börjar Guds Frälsnings-
plan  
Gud utväljer Abram som skall bli far 
till ett stort folk= Israel, och Han slu-
ter ett förbund med Abraham, Isak 
och Jakob, ett förbund som gäller än 
idag.  
Gud ger Israels folk ett land = Kana-
an, det som idag är Israel. Där låter 
Han sin ende Son födas och när Han 

är ca.30 år dör Han försoningsdöden, 
som fullborda alla GT:s föreskrifter 
och offer. När förhänget rämnar blir 
nådastolen synlig – och i Jesu namn 
får den som bekänner sin synd förlå-
telse och löfte om ett evigt liv i nya 
himlar och en ny jord – det är detta 
vi väntar på idag. Guds Frälsnings-
plan går som en röd tråd genom 
både GT och NT och Ordet är det 
grundläggande dokumentet; 
2 Tim.3:16 ”Varje bok i skriften är 
inspirerad (utandad) av Gud…” 
Detta är viktigt att lägga märke till, 
den heliga skriften är Guds Ord till 
mänskligheten. Det Ord som är utan-
dat av Gud kan/får inte människan 
sätta sig över, för att tolka Ordet så 
att det passa in i våra mänskliga tan-
kar och önskningar då förlorar Ordet 
sin auktoritet. Det är bara den helige 
Ande som kan hjälpa oss att tolka 
och förstå Guds Ord, ”så att Ordet 
blir en kompass på livets hav.”                     
Studiebibelns författare skriver: 
”Den heliga skriften är ingiven av 
Gud och inte ett resultat av mänsk-
liga  impulser och önskningar”. 
 
   Forts. på sida 3  

Bibeln  
är boken 
idag! 
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Forts från sida 2 

Petrus instämmer med Paulus; 2 
Petr.1:20  ”Och framförallt skall ni 
tänka på att man aldrig kan tyda en 
profetia i skriften på egen hand.” Vi 
behöver den helige Ande för att tyda 
det profetiska Ordet så att det får ge 
oss de riktmärken som leder oss till 
Jesus 
2 Petr.1:21   ”Ingen profetia har 
förmedlats genom mänsklig vilja, 
utan drivna av helig Ande har män-
niskortalat Ord från Gud.” Allt 
Guds Ord är profetiskt, den helige 
Ande har uppenbarat Ordet från Gud 
och därför måste den helige Ande 
också vara med när vi läser och stu-
dera Guds Ord, så det blir levande – 
ett rema = ett personligt tilltal. 
Hebr.4:12     ”Ty Guds Ord är le-
vande och verksamt…” Guds Ord är 
både Logos och Rema som det står i 
den grekiska texten! Logos = står för 
ett allmängiltigt Ord, som har en in-
neboende längtan att bli ett rema = 
ett personligt tilltal. För i Ordet är 
det Ande och Liv!  
Nu återvänder vi till; 2 Tim.3:16 ”…
till nytta när man undervisar, veder-
lägger, vägleder, och fostra till ett 
rättfärdigt liv…”  
Bibelundervisning är  som en rygg-
rad för en kristen människas liv, den 
bär upp oss – men  det är en brist-
vara många gånger i församlingens 
verksamhet idag.  
Jag bär på en dröm; ”Söndagsskola 
för alla åldrar,” en Lärjungaskola där 
man börjar med de första grunderna: 
Hebr.5:12-  (omvändelse, tron, dop, 
handpå-läggning, de dödas uppstån-

delse, evig dom) 6:3  med Guds tillå-
telse gå vidare till den fasta födan = 
undervisningen om rättfärdighet med 
allt vad det innebär. Denna undervis-
ning leder fram att vi blir andliga 
fäder och mödrar            
1 Kor.4:15 ”Om ni så skulle ha tio 
tusen lärare som vill göra er till 
kristna, har ni ändå inte många fä-
der.”  
Vi väntar på en väckelse – men jag 

tror att väckelsen väntat på And-

liga fäder! Vars uppgift är  att un-

dervisa, tillrättavisa, vägleda och 

fostra ”till ett rättfärdigt liv.” Detta 

var viktigt för den kyrka som växte 

fram i väckelsen på 1800-1900-talet. 

Församlingsmötena handlade i första 

hand om andlig vägledning och inte 

så mycket om ekonomi och verk-

samhet som det ofta gör idag.  

2 Tim.3:17  ”…så att den som till-

hör Gud blir fri från sina brister och 

rustad  för alla slags goda gärning-

ar.” Över Guds Ord vilar en smör-

jelse som befriar, helar och upprättar 

oss till Gudsmänniskor, som är rus-

tade för alla slags goda gärningar. 

För att fungera som Gudsmänniska, 

måste vi bli befriade från våra brister 

och rustad med  frimodighet så att vi 

kan tjäna både Gud och våra med-

människor, då kommer Guds Rike 

att tillkomma i våra liv, i sin försam-

ling och i hela vår värld. 

 

Bengt Ohlsson 
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BIBEL- & BÖNEDAG    
 för det nya året i Värmland 

Den: Lördagen den 11 januari 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 175:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian Gus-
tafsson 
     Anmälan senast 2 januari   
info@sorgardensbonecenter.se eller  till 
Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
BÖNEDAG i Värmland 

Den: Lördagen den 8 februari 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 175:- + kollekt 

Talare: ???    
Lovsångsledare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 26 januari   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 

 
 
 

 

VÅRVINTER ASHRAM i 
Värmland 

Plats:   Sörgårdens Bönecenter  
Tid:      6 – 8 mars    
Ledare: Bengt Ohlsson, Martin 
             Bergerståhl   
Pris:     Dubbelrum  1 200:- 
             Enkelrum    1 360:- 
             Eget boende   800:- 
     Anmälan senast 26 februari   
info@sorgardensbonecenter.se eller  till 
Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 

 
 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den: Lördagen den 21 mars 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 175:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian Gus-
tafsson 
     Anmälan senast 8 mars   
info@sorgardensbonecenter.se eller  till 
Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
 
VÅRASHRAM i Värmland 

med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens bönecenter, Kil     
Tid:      29 april – 1 maj  och 
             4 – 6 maj 
Ledare: Sörgårdsstyrelsen   
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 072-055 31 01 eller 
info@sorgardensbonecenter.se 

 

Vintern och våren2020  

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 
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BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 2 maj 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 175:- + kollekt 
Talare: ???    
Lovsångsledare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 26 januari   
info@sorgardensbonecenter.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 väg-
beskrivning och – Ring de som tar emot 
anmälningar eller till Kristna Ashramrö-
relsen 0554-150 02, 153 99 eller 
kristnaashramrörelsen@telia.com 

. 

. 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sörgårdsstif-

telsens 

Årsmöte 9 maj kl.11.00  
                 med servering 

på Sörgården i Kil 

 

ANMÄL DIG I GOD TID 
minst 15 dagar i förväg  
De kursgårdar som vi samarbetar med 
behöver veta deltagarantalet i god tid 
för att en Ashramhelg skall kunna ge-
nomföras. 
 På Sörgårdens bönecenter, 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 
3 december, 7 januari,  
4 februari och 3 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 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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Så många Varför! 
 

Det är så många ”Varför” på livets stig. Jag kan inte räkna 
dem alla. 
Det är så många, som bort får gå. 
Dagarna blir så trista och grå. 
 

En efter en kamrat får gå. Så många jag älskat. Så många jag 
känt. Dom finns ej längre på jorden kvar. Det blir så tomt, 
snart ingen är kvar. Vad har hänt. 
 

Jag sitter och drömmer om tiden som svunnit. Om barn-
domsdagar. Som sanden i timglaset dom runnit ner. Jag sän-
der det sakta. Det kanske är bäst det som sker. 
                       Karin Ackeby 
 
 
 
 
Bönemänniskor 
 

Jesus, tack för alla bönemänniskor som finns. Det är många 
utav dem vi minns. Några har flyttat hem 
Han kallar på nytt, men vem vill axla bönens mantel idag 
och säga: Herre, här är jag. Bekläd oss med Din kraft, vi ber; 
Du som har all makt att ge, Gör oss villiga att gå Din väg. 
Du sviker oss aldrig, men säg är inte bönens uppgift svår att 
bära? Ha tålamod och var stilla, så skall jag lära, ni vet att 
Jag längtar höra bönerop idag, är ni beredda att min kraft 
mottag. 
                        Gunbritt Ohlsson 
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JULDIKT 

 
Jag sitter vid mitt skrivbord 
ser från mitt fönster att snön, 
som har kommit lyser upp,  

det ser gemytligt ut. 
 

Snart julen står för dörren 
som många gånger förr. 

Och månget barnahjärtan,  
det slår så friska tag. 

Dom väntar väl på tomten. 
Som ”alltid” förr så klart.  

 

Men mor i köket stökar 
och bakar och står i precis 
som alltid för det festligt  
ska ju vara. Och granen  
den ska klädas med ljus 

o gotter i.  
 

Fast man har blivit gammal 
så tänker man som så. Och 
gläds att alla barnbarn, som 
sina klappar få. Och ögonen  
dom tindrar som stjärnorna  

i det blå. 
 

Må Gud ta hand om alla  
dessa som ej kan, fira jul 
som kanske fryser, svälter 
Fast det ska vara God Jul. 

               Karin Ackeby 
 

     

 



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 2020 i Jesu namn! 
Styrelserna, Bengt och Gunbritt Ohlsson  

Under årets nio första månader har det kommit in; 81 042:- (107 325:-) i gåvor och 2 
500:- (4 600:-) i vängåva samt 6 370:-  (7 600:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  72 517:- (33 250:-) i gåvor, 17 350:-  (17 250:-) 
i "50 ger 100" och 17 350:- (17 610:-) i kollekter. (Inom  parentes 2018 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 

 
Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Gunbritt Ohlsson och Karin Ackeby.       
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på januari 2020.  
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 10 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 efter-
sändning. 

Timanstäld för bokningar mm. 
 
Josephine Bäckryd  (Tjänstledig) 
 

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  
Bönecenter   
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 69 36 10 
Bankgiro 977-7749 
Swish: Sörgården 123-1229608.  

   Epost:info@sorgardensbonecenter.se 
  Hemsida: www.sorgardensbonecenter.se 


