
Vänbrev nr 4 2020 

Bengt Ohlsson sida 2-3 : 
 

” Jag tror att Bönevägen är den enda framkomliga 
vägen i alla sammanhang”  



2 

Som jag skrev i förra Ashram-
Nytt tvärbromsade verksamheten 
på Sörgården i mitten på mars 
månad, med flera avbokningar.  

Det som har  for tsatt är  morgon 
och middagsbön samt våra förböns-
gudstjänster. De senaste månaderna 
har det börjat komma igång.  Den 5 
juli var det uthyrt till en församlings-
dag. Vecka 31 hade vi själva en bön 
och arbetsvecka som jag återkommer 
till. I augusti har vi haft uthyrt till 
konfa-dagar och två församlingshel-
ger samt flera vandrahemsgäster. Nu 
i september har vi haft styrelsedagar 
och årsmöte samt bönedag ”Hjärta 
för Värmland och Sverige.” Men 
sedan är det inget inbokat förrän ok-
tober då vi planerat en Bibel-& Bö-
nedag och Höstashram. 

 
Under  arbetsveckan fick vi en fin 

gemenskap i bön och arbete. När jag 
skriver detta tänker jag på en Bibel-
undervisning som pastor Bertil Car-
mesund höll på ett ungdomsläger på 
Uskavi i Bergslagen, hans tema var 
just ”Bön och Arbete”. Han satt i en 
roddbåt på sjön. På den ena åran 
hade han skrivit BÖN och på den 
andra ARBETE. När han använde 
bara den ena åran gick det bara runt. 
Men när han använde båda kunde 
han både komma framåt och bakåt. 
Så är det i all andlig verksamhet, det 
behövs både bön och arbete om vi 
vill att Guds Rike skall tillkomma. 

Det ena är inte mer välsignat än det 
andra. 

 
Vi var  omkring 10 personer  vecka 
31 några hade varit tidigare. Vi 
hjälptes åt med vårstädningen (som 
inte blev i april)  och målningsar-
beten, på fotot ser Du Björn Sären  
bättra på färgen i huvudbyggnadens 
hall och trappan upp. Björn är må-

En hälsning från Sörgårdens Bönecenter 
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lare och han gav oss en lång lista 
på målningsprojekt som är mycket 
aktuella.  

 
Under  denna vecka lyfte vi upp 

räddningsbalkongen och stegen som 
vi skruvade på baksidan av huvud-
byggnaden. Så är vi klara med de 
synpunkter som räddningstjänsten 
gav oss för att få driva verksamheten 
vidare. Det känns skönt – Tack gode 
Gud! 

 
Nu står  vi på ruta ett igen och 

frågan är hur Herren vill att Sörgår-
den Bönecenter skall ta form. Jag 
tror att det redan under Coronarestrik
-tionerna kan fungera som en plats 

för bön. Jag tror att det handlar om 
att nå ut med budskapet så att alla 
vet att möjligheten finns både för 
enskilda, bönegrupper, församlingar 
att avskilja kortare eller längre till 
för att vara inför Herren i bön. För 
böneämnen fattas inte, i så fall kan 
jag hjälpa dig. Kanske Herren kallar 
Dig som läser detta till bönetjänst 
eller Du får en tanke på någon som 
Du kan ge en inbjudan till Sörgår-
dens bönecenter. Jag tror att Bönevä-
gen är den enda framkomliga 
vägen i alla sammanhang. På Sör-
gården finns också denna möjlighet 
att kombinera bön och arbete.                                                                                                

Bengt Ohlsson 

 
 
 
Björn Sären   
bättrar på färgen i 
huvudbyggnadens 
hall och trappan 
upp. 
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BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 14 november 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: ej klart    
Lovsångare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 1 november  
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 
 

 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:   Lördagen den 5 december 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian Gus-
tafsson 
     Anmälan senast 22 november   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
 

 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:   Lördagen den 16 januari 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
& Plats: Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian Gus-
tafsson 
     Anmälan senast 3 januari   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

Vi har planerat en del Bönedagar men vi vet inte om de går att 
genomföra i dessa coronatider.  
Om restriktionerna är kvar kommer vi inte att ha någon servering, 
utan var och en få ta med sig fika och lunch (och då blir det bara 
kollekt) om vi genomför dem. 
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BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 14 november 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: ej klart    
Lovsångare från Korskyrkan K-stad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 1 november  
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 

 

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 november, 1 december, 
5 januari och 2 februari 

 
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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Plötsligt blev jag drabbad! Helt 
oväntat. Jag befann mig nyligen 
på Sörgården i en underbar böne-
atmosfär. Egentligen var det na-
turligt, men ändå överraskande. 
Herren kom så nära och jag fick 
än en gång överlämna mitt liv i 
Herrens händer.  

 
Detta skedde under en tid av re-

striktioner och begränsningar. Efter 
en tid i ett ökenlandskap med en Co-
ronapandemi så vill Jesus möta oss 
på djupet! Likt palmen har vi blivit 
tvungna att söka oss djupare. 

Dadelpalmen, detta ståtliga träd, 
som kan bli upp till 35 m högt och 
nå en ålder av 200 år. Hur får den 
vatten i öknen? Det sägs att palmen 
växer ner i jorden ända tills den hit-
tar en källa. Sedan kan den börja 
växa uppåt. Vi behöver söka oss dju-
pare för att hitta källan med det le-
vande vattnet! 

 
 

Herren för sitt folk in i öknen. 
Flera av Bibelns människor, såsom 

Mose, Elia och Johannes, hade tider 
i öknen. Om Jesus står det: Sedan 
fördes Jesus ut i öknen för att fres-
tas av djävulen. Matt 4:1.  Jesus blev 
förd av Anden ut i öknen för att för-
beredas för sin tjänst och för att 
segra över djävulen. Vi får också 
möta kallelsen. Jag sökte efter någon 
som kunde bygga upp muren eller 
ställa sig i bräschen (gapet), så att 
jag inte behövde förstöra landet. Hes 
22:30.  
Under den här sommaren har ett bi-
belord följt mig. Det bara dök upp 
och har sedan funnits med. Det talar 
om att söka de ting som är där ovan. 
Jag hittade det i en nyare översätt-
ning: Eftersom ni nu är uppståndna 
med Kristus, fortsätt att söka det som 
är där ovan, där Kristus sitter på 
Guds högra sida. Fokusera på det 
som är där ovan, inte på det som är 
här på jorden. Kol 3:1-2. (sv Kärn- 

Strömmar i öknen 
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bibeln). 
Hosea talar om att Gud kallar sitt 

folk (Israel), ja t.o.m. lockar henne ut 
i öknen, för att där visa henne kärlek. 
Hos 14:1  Därför skall jag locka ut 
henne i öknen och söka vinna hennes 
hjärta. Vi får ta emot vad Herren vill 
säga oss mitt i en ökenperiod! 

 
Herren för sitt folk genom öknen. 
Under tiden i öknen förändras vi. 

Vi får söka oss närmare Herren och 
klänga oss fast vid honom. Annat blir 
mindre viktigt. Herre, till vem skulle 
vi gå? Du har det eviga livets ord. 
(Joh 6:68a) Vi blir ett törstande folk! 
Jesus ropade sista dagen på lövhyd-
dohögtiden: Är någon törstig,så kom 
till mig och drick.(Joh 7:37)  Det är 
en inbjudan till ett djupare liv med 
Jesus! 

Det finns en väg genom öknen. Du 
som är mitt i en ökenperiod just nu! 

Herren går före dig. Lyft blicken och 
se på Jesus. Han för dig ut ur fruk-
tans mörka grotta. Han vill göra un-
der i ditt liv. 

 
Herren för sitt folk ut ur öknen. 
Han vill göra något nytt i ditt liv. 

Det berättas om palmen att redan i 
februari växer väldiga blomknoppar 
fram. En stor blomställning kan inne-
hålla upp till 10000 blommor, som 
slår ut i april och 4-5 mån. senare 
kommer de söta dadlarna.  

Dessutom: Om palmen skulle bry-
tas och kronan skäras av, så kommer 
det inre livet fram. Då rinner ca 4 
liter palmmjölk ut varje dag. Detta 
kan pågå flera månader. Vi tycker 
ibland att vi bryts av, isoleras kanske, 
men då framträder ett inre liv. Då 
kan källan med det friska vattnet 
flyta fram. En frukt kan mogna, som 
vi kan ge vidare.  

Jesus gav sitt liv för oss. Han blev 
sårad, slagen, föraktad, och det blev 
till liv för oss. (Jes 53)  

För att återvända till mitt oväntade 
möte med Herren, då Han på nytt 
kallade mig till ett djupare liv med 
Honom och att svara ja till Hans kal-
lelse.  

När jag hade torkat mina tårar och 
tittade upp där i kapellet, såg jag en 
kvinna som steg fram. Hon läste: 

 Tänk inte på det som har hänt, 
bry er inte om det som var förr.  

 Se jag gör något nytt. Redan nu 
visar det sig. Märker ni det inte? 

 Jag ska göra en väg i vildmar-
ken och strömmar i öknen.  

 

Lilian Gustafsson 



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

Vi önskar Er redan nu en välsignad Advents- och Julhögtid och 
ett Gott Nytt År 2021 i Jesu namn! 

Styrelserna, Bengt och Gunbritt Ohlsson  

Under årets åtta första månader har det kommit in; 58 370:- (73 592:-) i gåvor m.m 3 
500:- (2 500:-) i vängåva samt 2 575:-  (6 250:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;  54 840:- (60 878:-) i gåvor, 13 950:-  (15 700:-) 
i "50 ger 100" och 13 260:- (17 670:-) i kollekter samt 2 300:- (0:-) Sörgårdsfonden 
(Inom  parentes 2019 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, Lilian Gustafsson och Elisabeth Hedin foto, sida 1,2,3.       
 Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på oktober 2020.  
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 10 november 
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. 

 

 

Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 0554 – 150 02,073-841 68 19 
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. 072-055 31 01 
Bankgiro 977-7749 
Swish: Sörgården 123-1229608.  

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


