
Vänbrev nr 1 2022 

Liksom regnet och snön faller från himmelen 
och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har 
vattnat jorden och gjort den fruktsam och bä-
rande, så att den ger säd till att så och bröd att 
äta.  
Så skall det också vara med ordet som utgår från 
min mun : det skall inte vända tillbaka fåfängt 
utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som 
jag hade sänt ut det till. 
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Alla människor har drömmar, inte 
bara de drömmar du knappt kommer 
ihåg som du drömt på natten, utan 
också drömmar om en annan tillvaro. 
Drömmar börjar i tidig ålder. I en 
barngrupp där alla barnen var i åld-
rarna mellan 8-12 talade jag om Jo-
sef, han som blev hatad av sina brö-
der för sina drömmars skull och ställ-
de därefter frågan till barnen om de 
hade några drömmar! Det kom en 
skog av händer i luften. En flicka 
sade att hon drömde om att bo i 
Stockholm för där bodde hennes släk-
tingar, en pojke sade att han ville att 
alla människor skulle vara snälla med 
varandra, en annan pojke sade att han 
ville bli direktör på en bank för hans 
mamma jobbade där! Det var fascine-
rande att ta del av alla drömmar som 
barnen hade, andra skulle bli fotbolls-
proffs, läkare eller advokater. 
.  
Gud ger drömmar 
 Men drömmar kan också ha andliga 
dimensioner. Gud kan ge drömmar, 

Han talar i drömmar och ger även in-
struktioner i drömmar.   I bibeln kan 
vi läsa om många personers dröm-
mar. Vi kan läsa om Jakobs dröm där 
han i drömmen ser en stege som 
räckte upp till himmelen. Eller Josefs 
drömmar, hans märkliga drömmar 
retade ju  hans bröder så att de som 
bibeln säger inte längre kunde tala 
vänligt till honom. I nya testamentet 
kan vi läsa om Josef Jesu fosterfar, 
som i en dröm fick varning om Hero-
des planer och får instruktioner att fly 
till Egypten, och när faran är över 
återigen drömmer och Maria, Josef 
och Jesusbarnet kan återvända. Även 
i Apostlagärningarna talas det om att 
drömmar är en viktig del i försam-
lingsliv. Kap 2: 17 - 21 
17. Och det skall ske i de sista dagar-
na, säger Gud, att jag utgjuter min 
ande över alla människor. Era söner 
och döttrar skall profetera, era unga 
män skall se syner och era gamla 
män ha drömmar.  
18. Ja, över mina tjänare och tjäna- 

Har du några drömmar kvar? 
På en vägg i en skola fanns en hel rad små tavlor med olika tänkespråk.  
Ett av dessa tänkespråk lydde” Den som inga drömmar har, har heller 
ingen framtid kvar!”  naturligtvis var detta i första hand avsett att stimu-
lera studenternas drömmar om en bra utbildning och inte de drömmar  
människor drömmer under sömnen.  Det är ju som bekant inte alls 
självklart att alla studenter klarar av höga utbildningar. Därför fanns 
det här på väggen. En uppmaning, våga ha drömmar, våga ha höga 
drömmar!  

Har du några drömmar kvar?! 
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rinnor skall jag i de dagarna utgjuta 
min ande, och de skall profetera.  
19. Jag skall låta sällsamma ting 
visa sig uppe på himlen och tecken 
nere på jorden, blod och eld och 
moln av rök.20. Solen skall vändas i 
mörker och månen i blod, innan Her-
rens dag kommer, den stora och 
strålande. 21. Men var och en som 
åkallar Herrens namn skall bli räd-
dad. 
 
  Guds folk idag kan  ha drömmar. 
Vi kan drömma oss tillbaka till över-
fyllda bönhus och strängmusik som 
som klingade varje söndag när sång-
arna i alla åldrar sjöng. Eller kanske 
vi liksom många andra  drömmer om 
att få se och uppleva en annan och 
medmänskligare värld. Dagligen hör 
vi om våldet i medierna, tidningarna 
beskriver en annorlunda verklighet 
nu idag, än den var då vi var barn. Vi 
läser om det hemska våldet som här-
jar i våra städer. Hittills i år har över 
300 skjutningar skett i Sverige och 
antalet döda i dessa skjutningar är 
högt. Det som smärtar mest är att det 
rör sig om unga människor, ofta väl-
digt unga. De flesta av dessa skjut-
ningar begås av ungdomar i tonåren.  
Det finns en hopplöshet och me-
ningslöshet bland de unga som gör 
att de flesta inte vågar drömma om 
en framtid i lycka och harmoni.   
I detta finns bara en lösning, en enda 
möjlighet eller kanske snarare nöd-
vändighet! Det inte samhället eller 
skolan kan ge till unga och gamla, 
det kan bara Bibeln och vår frälsare 
Jesus ge.  
  

 
Bibeln ger oss drömmar!  
Inte sådana som du glömt när du 
vaknat på morgonen, utan drömmar 
om en verklighet som är baserade på 
Jesu ord om Guds rike. Guds rike 
eller Himmelriket är ett märkligt be-
grepp. Där är barnen föredömen  för 
de vuxna, inte sedda som omogna, de 
har egenskaper som de vuxna förlo-
rat,  
i himmelriket får den som gick ut sist  
för att arbeta i Guds vingård, samma 
lön som den som kom först,  
den på Jesus troende får livet i an-
den, är en ny skapelse,  och i den 
tillkommande världen evigt liv   
   Forts på sida 6 
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Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 12 februari 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare:     Ingemar Helmner,     Lovs-
ångare från Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 30 januari  
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 
 

 

Kvinnoashram 
i Värmland 

”Jag gör allting nytt” 

Plats:   Adolfsfors Missionskyrkan, Köla        

Tid:      26 februari          
Ledare: Lilian Gustafsson  
Pris:      180:- 
Anm:    Annika Fisk 073-097 29 66 
 

 
 

VÅRVINTERASHRAM 
i Västerbotten 

Plats:      Betelkyrkan, Umeå 
Tid:        2 april 
Ledare:  Bengt Ohlsson och Ola  
               Österlund 
Pris:       320:- + kollekt   
Anm.    Anm. senast den 20 mars    
            Holmlund 090-19 55 90,  
            070-335 97 92 eller  
           e.holmlund@outlook.com 

            Österlund 073-033 34 71 
           karlolaosterlund@stocke.se 
 Ange ev. matallergi 

 
ENDAGSASHRAM       

i Västergötland 
Den:  Lördagen den 9 april 
Tid:   kl.9.30 – 16.30    
Plats: Elim Stenstorp 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare: Bengt Ohlsson och Lilian  
             Gustafsson 
     Anmälan senast 26 mars 
Jonas Björck 070-585 63 45 eller jonas-
bjorck@brevboxen.se eller  Ashrams exp. 

073-841 68 19 eller 
info@kristnaashram.se 

Ashramprogram Vintern -Våren  2022 

VÅRVINTERASHRAM  

     med Syskonbandet 
= Kristna synskadades förening 
Plats:   Sörgårdens bönecenter  
Tid:      11 – 13 mars    
Ledare: Bengt Ohlsson, Lilian 
   Gustafsson och Tina Strömberg 
Pris:    Dubbelrum  1 200:-/person 
            Enkelrum    1 350:- 
            Flerbädd     1 000:-/person 
 

 

 
Du som inte själv har en synnedsättning men 
som vill vara med på Ashramet kan anmäla 
Dig som Ledsagare. 
Information/Anmälan: senast 13  
februari till Syskonbandet:  
Tina Strömberg 08-641 30 95 
eller tina@syskonbandet.se 
          Ange ev. matallergi 
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BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 23 april 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 

Talare:          Lovsångare från Korskyr-
kan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
     Anmälan senast 10 april  
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
         Ange ev. matallergi 

 
 
 
VÅRASHRAM i Värmland 

med arbetsgemenskap 

Plats:    Sörgårdens bönecenter, Kil     
Tid:       2 – 6 maj 
Pris:      Frivillig gåva  
Anmälan: 072-055 31 01 eller 
sorgarden@kristnaashram.se 
 
 

 
 

 
BIBEL- & BÖNEDAG       

i Bergslagen 
Den:  Lördagen den 21 maj 
Tid:   kl.9.30 – 16.30    
Plats: Uskavigården Nora  
Kostnad: 250:- + kollekt 

Talare: Mats Larsson och Björn  
             Särén 
     Anmälan senast 7 maj  

Anna-Lena Skårsjö 073-699 81 51 
eller annalena.skarsjo@gmail.com 
Ashrams exp. 073-841 68 19 eller 
info@kristnaashram.se 
         Ange ev. matallergi 

 
Ring  
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 anmälningar 
eller till Kristna Ashram-rörelsen 073-841 68 
19 eller mail 
info@kristnaashram.se 
 
 

  

Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 

Välkommen till förbönsguds-
tjänst i Sörgårdens kapell 

 

Tisdagar kl. 19.00 
1 februari, 1 mars,  
5 april och 3 maj  

 
Kan du inte närvara i kapellet är Du 

välkommen 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! 
 
 
 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och  

Sörgårdsstiftelsens 

Årsmöte den 7 maj kl.18.00  
                 med servering 

på Sörgården i Kil 
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Fortsättning från sida 3 
 I Guds rike blir alla sedda, alla be-
hov tillfredsställda, men ingen kan 
säga att där eller där är riket, ändå 
är riket synligt för alla, 
 I Guds rike talar alla väl om 
varandra, förlåter varandra, för 
Guds rike är kärlekens rike.  
Guds rike är inom den som tror. 
gränserna är inte utmärkta med 
gränspålar, som vid gränserna där 
jordiskt rike börjar eller slutar, ingen 
kan säga var Guds rike är, men alla 
som vill kan bli medborgare i riket 
för det är inom den som tror.  
Guds rike är osynligt, men ändå är 
det synligt ,  först och främst genom 
det Jesus gjort för alla, I Guds rike 
är alla rika i nåd,  I Guds rike talas 
alla jordens språk, men alla  förstår  
varandra .  
 
Liksom de jordiska rikena har 
kungar och furstar som styr, har 
också Guds rike en kung. Inte vilken 
kung som helst utan konungarnas 
konung, De jordiska kungarna har 
ofta stor makt, men de har inte som 

konungarnas konung All Makt. Jor-
diska kungar har många namn, ofta 
en lång rad av olika namn, i bibeln 
kan vi finna mer än 100 namn på 
kungen i Guds rike.  
Kungen i Guds rike har ett namn som 
är över alla andra namn, för Hans 
namn kan ge frälsning och räddning. 
Det namnet är Jesus Kristus. För det 
namnet flyr det onda, för hans namn 
är vägen öppen till himmelen. Det 
namnet är en garant att de drömmar 
bibeln ger en dag blir verklighet.  

 
Bibeln och dess ord  är så som ett 

titthål, en ny värld beskrivs som är 
annorlunda, som är ren, och obe-
fläckad av världsliga tankar och 
idéer. Det liksom är ett fönster mot 
himmelen, och det blåser så sköna 
vindar när det fönstret är öppet.  
Om detta drömmer jag både natt och 
dag, och vill inte sluta. Visst dröm-
mer också du den drömmen? För 
snart, mycket snart är drömmen om 
det eviga himmelriket  verklighet!         
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Om än bergen rubbas och höjderna 
vacklar,skall min trohet mot dig inte 
rubbas och mitt fridsförbund inte 
vackla  
Jesaja 54:10 



 Ashrams administrative sekreterare 
Bengt Ohlsson                               
 Klaxås Solhaga  
665 92 Kil 
Tel.  072-747 19 47 

Epost:bengt.ohlsson@kristnaashram.se            

 
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    

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  
Under förra årets elva första månader har det kommit in; 77 631:- (81 645:-) i gå-
vor, 9 100:- (6 600:-) i vängåva samt 7 490:-  (2 575:-) i kollekter för Ashrams räk-
ning.  
 

Till Sörgården har  det  kommit  in;   70 435:- 69 390:-) i gåvor, 27 400:-  (20 350:-) 

i "50 ger 100" och 29 840:- (26 626:-) i kollekter samt 500:- (700:-) till Sörgårds-

fonden (Inom  parentes 2020 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 och Yvonne Garblad.  
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. 
     


