
Vänbrev nr 1 2021 

Bengt Ohlsson sida 2 - ” En sångare har lärt oss att sjunga;  
 
”Jesus, Jesus, Jesus. Det namnet är allt för mig…Världens glans 
skall förgås en gång, men det namnet förbliva skall.”  

” 
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Vi har börjat ett nytt år 2021, i 
Jesu namn, som är temat för ny-
årsdagens texter. Detta är en mäk-
tig proklamation, för det nya året 
som ligger framför oss. I det nam-
net finns det en framtid och ett 
hopp även i dessa coronatider. En 
sångare har lärt oss att sjunga; 
”Jesus, Jesus, Jesus. Det namnet är 
allt för mig…Världens glans skall 
förgås en gång, men det namnet 
förbliva skall.”  
 
I julevangeliet som vi nyss blivit 
påminda om, säjer en ängel till Josef 
i en dröm: ”Maria skall föda en son 
och Du skall ge Honom namnet Je-
sus, ty Han skall frälsa sitt folk från 
deras synder.” Matt.2:21 När föd-
seln i Betlehem var över gav Josef 
det nyfödda barnet namnet Jesus. 
Profeten Jesaja hade flera hundra år 
tidigare sagt; ”…hon skall ge Honom 
namnet Immanu El, Gud med oss.” 
Jes.7:14  
Allt var väl förberett från Guds sida, 
Han älskade människan och sin 
skapelse som avvikit i synd, och nu 
har Han uppenbarat sin Frälsning för 
alla människor och för hela sin skap-
elsen 
I Luk.2:21 skriver Lukas: ”När åtta 
dagar hade gått och man skulle om-
skära pojken fick Han namnet Jesus, 
det som ängeln hade gett Honom 
innan hans mor blev havande,” Det 
hade alltså gått åtta dagar och det var 
dags att omskära Jesusbarnet, enligt 

det förbund som Gud hade slutit med 
Abraham, Isak, Jakob. I samband 
med detta offentliggjordes Hans 
namn, som var förut-bestämt till Je-
sus = Gud är frälsning!  
Här börjar det nya förbundet som 
inte bara gäller Israel, som det gamla 
gjorde, utan det nya sträcker sig till 
jordens yttersta gräns och gäller alla 
folk och folkslag. I det gamla för-
bundet var det förbundstecknet/
omskärelsen, lagen och offren som 
var viktiga. Allt detta fick sin upp-
fyllelse i namnet Jesus. I det nya för-
bundet är det tron och bekännelse 
som är viktiga, Paulus skriver i Rom. 
10:10,13 ”Hjärtats tro leder till rätt-
färdighet och munnen bekännelse 
leder till räddning/frälsning.” och 
Paulus fortsätter: ”Ty var och en som 
åkallar Herrens namn skall bli räd-
dad/frälst.”  
När jag anropar Jesu namn, blir jag 
frälst, och då får jag som första gå-
van, det mått av tro som den helige 
Ande ger mig. Tron är en gåva från 
Fadern, Sonen och den helige Ande. 
Jesus är ”…tron upphovsman och 
fullkomnare.” Hebr.12:2 Det innebär 
enligt Paulus i Fil.1:6 ”…jag är 
övertygad att Han/Jesus som har 
börjat ett gott verk hos er också skall 
fullborda det till Kristi dag.”  
I det nya förbundet är det alltså be-
kännelsen i Jesu namn som ger mig 
Tron = den fasta tillförsikten. Do-
pet in i Jesus ger  mig ett barna- 

I Jesu namn 
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skap och Ordet bevara min tro och 
gör att jag kan växa in i Jesu Kristi 
namn. Tron, Dopet o Ordet, sam-
manfattas i den heliga måltiden 
Luk.22:19-20 ”Sedan tog Han ett 
bröd, tackade Gud, bröt det och gav 
åt dem och sade: Detta är min kropp 
som blir offrad för er. Gör detta till 
minne av mig. Efter måltiden tog 
Han på samma sätt bägaren och 
sade: Denna bägare är det nya för-
bundet genom mitt blod, som blir 
utgjutet för er.” Den heliga nattvar-
den är uppfylld av Jesus, Han finns i 
brödet, i bägaren och i gemenskapen. 
Därför kan vi i vårt nattvardsfirande 
frimodigt öppna oss för att ta emot 
Jesus, i gåvorna låter Han sitt namn 
verka i oss, till helande, befrielse och 
upprättelse. Ett Gudsmöte som ger 
oss delaktig av Jesu liv, nåd och 
kraft  

Detta nya år får vi går vidare i Jesus 
namn. Inte som en formel, för det 
handlar inte om magi, utan Hans 
löfte är att ”Jag är med er alla dagar 
intill tiden slut.”  
När vi döps i Jesus namn,  döps vi in 
i Hans död, för att också uppstå med 
Honom. Petrus sa i sin pingstpredi-
kan Apg.2:38 ”Omvänd er och låt er 
alla döpas i Jesu Kristi namn, så att 
ni får förlåtelse för era synder, Då 
får ni den helige Ande som gåva.” 
Tron får sin bekännelse i dopet. 
Jesus uppmanar oss att be i Jesu 
namn, i sitt avskedstal säjer Jesus 
Joh.15:16 ”Ni har inte utvalt mig, 
utan jag har utvalt er och bestämt er 
till att gå ut i världen och bära frukt, 
frukt som består, och då skall Fa-
dern ge er vad ni än ber Honom om i 
mitt namn.” Att be i Jesu namn är att 
lyssna på Jesus och lära av Honom 
som levde i bönens värld, alltid redo 
att betjäna sina med-msk . Vi får 
både be och tjäna i Jesu namn, detta 
nya år, då kommer Guds Rike att 
tillkomma, i Ditt liv, på den plats där 
Du bor och i de sammanhang där Du 
är verksamma.  
Därför önskar vi varandra ett fortsatt 
Gott Nytt År i Jesus namn, till de 
som står oss nära, våra trossyskon 
och människor som ännu inte tagit 
emot Jesus, i den bygd där vi bor, i 
vårt land och i vår värld. 
                                                                                                                             
Bengt Ohlsson 
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Ashramprogram Vintern—Våren 2021 
Vi planerar så få vi se om det går att genomföra dem, i dessa coronatider  

 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 6 februari 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad:  kollekt 
Talare: Stojan Gajicki, Lovsångare  
           från Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 24 januari   
info@sorgardensbonecenter.se  
eller till Sörgården 072-055 31 01 

 

VÅRVINTERASHRAM  
i Värmland 

Plats:   Sörgårdens Bönecenter  
Tid:      5 – 7 mars    
Ledare: Bengt Ohlsson, Martin 
             Bergerståhl   
Pris:     Dubbelrum  1 300:- 
             Enkelrum    1 460:- 
             Eget boende   900:- 
     Anmälan senast 21 februari   
info@sorgardensbonecenter.se  
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:   Lördagen den 20 mars 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian 
            Gustafsson 
     Anmälan senast 7 mars   
info@sorgardensbonecenter.se  
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 

 

BIBEL- & BÖNEDAG       
i Värmland 

Den:   Lördagen den 17 april 
Tid:    kl.9.30 – 16.30    
& Plats: Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian  
             Gustafsson 
     Anmälan senast 4 april    
info@sorgardensbonecenter.se  
eller till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

VÅRASHRAM i Värmland 
med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens kursgård, Kil     
Tid:       26 april – 1 maj och 
              3 – 7 maj 
Ledare: Sörgårdsstyrelsen   
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 072-055 31 01 eller 
info@sorgardensbonecenter.se 
 

Bönehelg  i Värmland 
Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid     7 – 9 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 
                       Värmland 
Lördag kl.7.30 Frukost 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sörgårdsstiftel-

sens 

Årsmöte 24 april kl.18.00  
     med servering 

på Sörgården i Kil 
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              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  

Vi kan inte erbjuda övernattningar på 
Sörgården för där kommer bönetågets 
deltagare att bo. Vi rekommendera bo-
ende på Sköna rum i Kil 070-642 14 13 
om Du/Ni behöver. 
På Sörgården kan Ni delta i måltider; 
Frukost 50:- och Fredag och Lördag-
kvällar 80:-. Lördagens bönedag 9.30 – 
16.30 kostar 180:-. 
Böneresan på fredagen sker till själv-
kostnadspris samt kvällsmat. Vi åter-
kommer med kostnad senare. 
      Anmälan senast 18 april 
info@sorgardensbonecenter.se  
eller 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
 
 
 
 

 
BÖNEDAG i Värmland 

Den: Lördagen den 8 maj 
Tid:        kl.9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bönetåget, Lovsångare 
            från Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 25 april   
info@sorgardensbonecenter.se eller  
till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 

Ashram – Nationaldagsbön 
i Västerbotten 

Plats:    EFS BÖNHUS Boliden   

Tid:       4 – 6 juni 
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
          Gustafsson och Jan Andersson  
Pris:  800:- för kursavgift, fika och 
          måltider.  
          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 16 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 
vägbeskrivning och – Ring de som tar 
emot anmäl-ningar eller till Kristna Ash-
ram-rörelsen 073-8416819 eller 
kristnaashramrorelsen@telia.com 
 
  

 

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 

Välkommen till förbönsguds-
tjänst i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
2 februari, 2 mars,  
6 april och 4 maj 

 
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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Vad är det som händer?? Inget 
internet, inga telefoner och ingen 
TV!!! 
Saken var den att vi, jag och min 
man, bytt leverantör av dessa va-
ror och att det skett ett misstag 
som gjorde att vi fick vänta några 
dagar. Världens ände hade alltså 
inte kommit! Ack så nyttigt och 
kanske rentav bra, tänkte jag. 
 
Jag läser precis en bok om vad still-
het och tystnad kan göra med oss 
och hur vi faktiskt utvecklas i tystna-
den. Vi utvecklas både i vår tanke-
värld, men också i kreativitet och 
empati sägs det. Tystnaden är en 
bristvara i tiden säger några, och jag 
är beredd att hålla med. Många beta-
lar dyra pengar för att få till några 
dagars stillhet och tystnad. Enligt 
boken jag läser menar författaren att 
tystnad är bönens livmoder. Starkt 
uttryck! Kanske bra att få bort skär-
marna ett tag, tänkte jag. Att liksom 

öva sig i att vara avskärmad. 
    Det känns onödigt att orda om den 
rådande pandemin som vi alla nu-
mera är väl medvetna om. 
Vid närmare eftertanke är även detta 
ett slags avskärmande. Vad jag me-
nar är avskärmande från det vanliga 
livet med många aktiviter och kon-
takter. Så har det blivit för min del, 
och många av er känner säkert igen 
sig. 
Förr talade man ibland om ”de avsi-
destagna” och man bad lite för extra 
dom. Kan nästan känna mig lite avsi-
destagen faktiskt. 
Nu råkar det vara så att många av 
oss är avsidestagna p g a FHM´s 
rekommendationer. Detta för att det 
ska bli ett så bra slut för så många av 
oss som möjligt. 
     Ja, vi sätts på prov som läget är 
just nu. 
”Inget ont utan att det har nåt gott 
med sig” lyder ordspråket.  Vi som 
Guds barn och Jesu lärjungar har en  

Avskärmad men uppkopplad! 
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otrolig möjlighet som vida överträf-
far all teknik i världen: Den Helige 
Anden som täcker hela jorden med 
sitt ”nät”. Gratis uppkoppling, krång-
lar aldrig, går alltid att koppla upp 
sig till var man än är. Signalerna går 
alltid fram bara jag är öppen för det. 
Frågan är bara om jag ger mig tid till 
denna ”uppkoppling”, om jag får an-
vända ett lite slarvigt uttryck för 
bön? Kan det vara en möjlighet nu 
mer än annars när livet bara snurrar 
på som vanligt? 
För visst är det så att det är så många 
röster i tiden och brus runtomkring 
som försvårar att jag hör rösten från 
Gud? 
      Vi har nyss firat jul. Min mamma 
brukade berätta en liten episod från 
tiden då jag och mina tre bröder var 
små och bodde hemma, som blev 
henne till eftertanke. Det var i värsta 

julstöket. Min bror kom hem från 
söndagsskolan där man just berättat 
om Jesu födelse med krubban, Jesus-
barnet och allt som hörde till. Han 
insåg då att vårt hem saknade en jul-
krubba. Han letade och letade och 
fann till sist en brödkorg som kunde 
fungera som krubba, men vad skulle 
han ha som Jesusbarn? Han hittade 
inget snarlikt, men tog ett stearinljus 
och la i korgen. Stolt visade han 
mamma det hela. Hon fick göra en 
paus i alla julförberedelser. Hon satte 
sig ner och insåg att det mesta stöket 
var ganska oväsentligt i jämförelse 
med honom som kom som Världens 
ljus och Livets bröd! (Joh. 8:12, Joh. 
6:35) 
Händelsen visar tydligt på att Gud 
talar både på ett och på två sätt. Ofta 
genom små vardagliga händelser och 
inte sällan genom barn. 
 
     Ibland måste man stilla ner sig för 
att inse hur nära Gud är genom sin 
Ande och att Han är angelägen om 
ditt och mitt liv! ”Var stilla och be-
sinna att jag är Gud” (Ps 47:11) 
Låt oss  ”....ha blicken fäst på Je-
sus.....”  (Hebr. 12:2) och veta att in-
för honom är vi inte vid sidan om, 
eller avsidestagna! Han räknar med 
oss! 
Ger vi Honom utrymme att fylla på 
för att vi ska kunna be för, men även 
gå ut till en trasig värld som ropar 
efter kärlek och gemenskap? 
 
AnnaLena Skårsjö 



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

 

 

Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 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 

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  
 

Från Januari – November 2020 har det kommit in; 81 645:- (90 417:-) i gåvor och 6 
600:- (2 500:-) i vängåva samt 2 575:- (12 420:-) i kollekter för Ashrams räkning.  

 

Till Sörgården har  det  kommit in;   69 390:- (78 247:-) i gåvor, 20 350:-  (20 600:-) 

i "50 ger 100" och 26 626:- (28 056:-) 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 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 bönecentrum. Vi har gåvogram att använda vid dödsfall, födelse-
dagar och julgåvor – kontakta vår expedition. 
 

Detta nummer av Ashram-Nytt har Per-Ola Eklund haft ansvar för, med hjälp av 
Bengt Ohlsson, Anna-Lena Skårsjö                
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på 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. 
     


