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När Jesus möter sina lärjungar i den 
övre salen efter sin uppståndelse, 
hälsar Han dem med den vanligaste 
judiska hälsningsfrasen ”Frid vare 
med er!”  Men som nu har fått en 
ännu djupare klangbotten genom 
Jesu försoningsdöd och uppståndelse 
för mänskligheten. 
Ordet frid kommer ur det hebreiska 
ordet Shalom eller det grek-iska 
Iréne = som vi översätter med Frid 
och Fred, men dess djupa betydelse 
är att Gud återställer allt som det var 
från början innan människan blev en 
syndare. 
”Jag vet väl säger Herren vilka tan-
kar jag har för er. Jag vet väl säger 
Herren vilka tankar jag har för er, 
nämligen fridens tankar och icke 
ofärdens till att giva er en framtid 
och ett hopp. Nämligen fridens tan-
kar och icke ofärdens. Till att giva er 
en framtid och ett hopp.” Denna lov-
sångskör ingår i Guds tilltal till Isra-

els barn i början av den Babyloniska 
fångenskapen, som skulle vara i 70 
år enligt Guds beslut. Men liberalte-
ologerna då som nu påstår att Gud är 
så kärleksfull, så att denna tid kom-
mer att förkortas, men så blev det 
inte.  
 

Vi läser i Jer.29:4-14 Guds 
fridstankar för Israel och alla andra 
folk kan och får ingen människa 
ändra på. Detta framgår tydligt när vi 
läser Guds Ord. Han är och förblir 
densamme både i dom och i upprät-
telse.  
Gud är Helig, vilket betyder att Han 
älskar människan men hatar synden. 
När en människa överträder Hans 
lagar får hon själv ta konsekvenserna 
för sitt handlande. Ty Gud har dragit 
en gräns som inte få överskridas. 70 
år är 70 år, varken mer eller mindre 
det vet vi idag.  
Gud uppmanar Israel att bygga hus 
  

Gud tänker fridens tankar för oss! 
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och plantera trädgårdar samt att för-
öka sig i fångenskapen. ”Bli fler där, 
inte färre.” Efter 70 år behövs det ett 
folk som skall bygga upp Israels land 
igen.  
 

Herren kallade dem till förböns-
tjänst; ”Gör allt för att den stad jag 
har deporterat er till skall blomstra, 
och be till Herren för den. Ty dess 
välgång är er välgång.”  
Detta bibelord är en inspirationskälla 
för Sverigebönen, som vecka efter 
vecka uppmana oss att be för vårt 
land och vår byggd. Som Guds barn 
har vi ett uppdrag att be om välgång 
= välsignelse över Israel, då skall 
Herren välsigna vårt land enligt 1 
Mos.12:3 ”Jag skall välsigna dem 
som välsigna dig,  och den som smä-
dar dig skall jag förbanna. Och alla 
folk på jorden skall önska sig den 
välsignelse som du har fått.” 
Guds Shalomtankar för Israel och 
oss ”Jag vet väl vilka avsikter 
(tankar) jag har med er, säger Her-
ren: välgång inte olycka.” Vi kan 
inte alltid se och förstå Guds hand-
lande, men Han gör alltid det som är 
bäst för oss. Även när Hans dom 
drabbar en människa eller ett folk så 
är Hans avsikter att vi skall bekänna 
vår synd för att Han skall få ge oss 
förlåtelse och upprättelse.  
 

Gud har gett oss ett testamente; 
”Jag skall ge er en framtid och ett 
hopp.” Detta ger oss en trygghet så 
att vi kan bygga och planera Guds 
rike, på den plats som vi bor och i de 

sammanhang som Herren ger oss. 
Men det slutar inte där, utan Hans 
Shalomtankar ger oss trygghet också 
inför framtiden. De ger oss ett hopp 
– Vi skall en gång få se Jesu ansikte 
mot ansikte, i nya himlar och en ny 
jord. Tänk ”Vilken dag, det skall bli 
när min Jesus jag får se…” sjunger 
sångaren. 
Hopp är en bristvara idag när klimat-
ångesten slagit sina klor i mänsklig-
heten och särskilt i den unga genera-
tionen. Klimatet är en viktig fråga 
och vi skall naturligtvis göra allt vi 
kan för att bidra till ett klimatsmar-
tare samhälle. Men det som kan ge 
oss hoppet tillbaka är att se på Jesus 
och lyssna till vad Han säger till oss 
idag – Ta emot Honom som vår Fräl-
sare och Herre. Ett möte med Ho-
nom som ger oss både handlings-
kraften och modet tillbaka.  
 

Jag tror och vet att Bönevägen alltid 
är framkomlig. Hans löfte är: ”När 
ni åkallar mig och ber till mig skall 
jag lyssna på er. När ni söker mig 
skall vi finna mig.” Vilket löfte och 
det håller idag. Vi behöver engagera 
oss i bön för väckelse, för ”Det finns 
hopp för Sverige och Världen” idag 
– Jesus är det hoppet! Ångesten för-
lamar oss, men mötet med Jesus ger 
oss ett hopp som bär oss även i de 
trånga passagen under vår vandring 
här och nu. Gud tänker Shalomtan-
kar för oss och vår värld. Det är detta 
som ger oss en framtid och ett hopp. 
 

Bengt Ohlsson 
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BÖNEDAG i Värmland 

Den: Lördagen den 8 februari 
Tid:          kl.9.30 – 16.30    
Plats:       Sörgårdens bönecenter 
Kostnad:  180:- + kollekt 
Talare:     Patrik Sandberg och  
                Christer Dahlberg  
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 

 
 
 

VÅRVINTERASHRAM  
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 

 
 
 
 

 

VÅRVINTERASHRAM  
i Västerbotten 

Plats:      Korskyrkan, Umeå 
Tid:        13 – 15 mars 
Ledare:  Bengt Ohlsson m.fl.  
Pris:       ej klart, beställ foldern 
Anm.     Anm. senast den 1 mars      
              Holmlund 090-19 55 90,  
              070-335 97 92 eller  
           e.holmlund@outlook.com 
           Österlund 073-033 34 71 
           karlolaosterlund@stoke.se 

 
 

VÅRASHRAM 
i Västmanland 

Plats:     Uskavigården, Nora       
Tid:       3 – 5 april    
Ledare:  Bengt Ohlsson, Lilian 
              Gustafsson och Martin 
              Bergerståhl 
Pris:       1 480:- inklusive kurs- 
              avgift, mat o logi i en- 
              kel- eller dubbelrum     
Anmälan: Senast den 15 mars   
               till: 073-699 81 51 eller  
annalena.skarsjo@gmail.com 

 
 
VÅRASHRAM i Värmland 

med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, 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:  180:- + kollekt 
Talare: ej klart    
Lovsångsledare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 19 april  
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 

 

Ashram – Nationaldagsbön 
i Västerbotten 

Plats:    EFS BÖNHUS Boliden       
Tid:      5 – 7 juni 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
          Gustafsson och Jan Andersson  
Pris:  800:- för kursavgift, fika, lunch 
          och  middag.  
          Logi och frukost ingår  inte i 
          priset. När Du anmäler Dig/Er 
          kan Du få förslag på boende.   
Info/Anm. Så snar t som möjligt, sen- 
         ast den 24 maj, för boende och 
         catering  
 Andersson 0910-164 87, 070200 62 78 
 Edvardsson  0910-120 96, 070-670 34 80  
 Lindberg 070-210 77 21, 070-630 33 24 

 
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 tillräck-
ligt många har anmält sig i tid, så att 
Ashramet 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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DU LYFTER MIG 
Du se mig, 
lyfter mig upp, 
lägger mig i Din hand. 
 
Vila dig lite nu, 
säger Du. 
 
Jaa, svarar jag och tänker: 
Kanske ska Du vässa min fjäder 
till en vingpenna 
och fylla den med bläck och ord 
från Dig? 
 
Kanske skall Du sända den tillbaka till mig 
tillsammans med nya, friska fjädrar, 
som ska växa ut på min kropp? 
 
Och när de växt ut, 
ska jag dansa för Dig 
i min nya brokiga fjäderdräkt. 
Ja, jag ska dansa 
som tranorna dansar om morgonen 
och som far dansade wienervals 
med mig i famnen 
när jag var liten. 
 
Till vem, ja, till vem 
skulle jag flyga 
om inte till Dig? 
Där kan jag sväva fritt i skyn 
nära Dig. 



7 

 
INTE ENSAM 
 
Nu har Han sagt till mig, 
att Han är med mig 
alla dagar och nätter 
intill tidens ände. 
 
Han har sagt till mig, 
att Han ska bära allt åt mig, 
men att Han inte kan göra det 
om jag inte släpper taget om det 
och ger det till Honom. 
 
Hjälp mig då att släppa taget 
om all min oro och rädsla. 
Hjälp mig att lämna 
mitt tunga paket till Dig. 
 

 

     

 
 
 

 

Två dikter av Gunilla Henny Håkansson 
Ur hennes senaste diktsamling ”Ansikte 
mot Ansikte” på www.solvandanforlag.se 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ashrams administra-
tive sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel. 0554-153 99 
            

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  

Under årets elva första månader har det kommit in; 90 417:- (124 600:-) i gåvor, 2 
500:- (5 100:-) i vängåva, i kollekter 12 420:- (11 700:-) för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit in;   78 247:- (49 450:-) i gåvor, 20 600:-  (21 550:-) 
i "50 ger 100" och 28 056:- (22 360:-) i kollekter (Inom  parentes 2018 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 
Ashram 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 bygg-
nader på vårt bönecentrum. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelsedagar 
och julgåvor – kontakta vår expedition. 

Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Gunilla Håkansson och Lars Jansson         .       
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 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 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 


