
Vänbrev nr 2 2022 

Apg. 2:24 ”Men Gud löste 
honom ur dödens vånda 
och lät honom uppstå, ef-
tersom det inte var möjligt 
att döden skulle få behålla 
honom i sitt grepp ".  
Spikarna är vända upp och 
ned. De visar på himlen och 
att Jesus är uppstånden.  
 Elisabeth H.  



2 

Vinträdet kan inte ens stå upp av sig 

självt. Det bara lägger sig! Man måste 
stötta upp det, ja till och med binda 
upp grenarna. Det kallas för vinstock 
och är en bild på ödmjukhet. Profe-
tiskt visar vinträdet vem Jesus är. 
Vinträdet är en bild på Jesus, som var 
ödmjuk och allas tjänare. Han säger: 
”Jag är vinträdet och ni är grenarna 
” (Joh15) ” Förbli i mig.” Kärnbibeln: 
”Lev i mig så lever jag i er.” Jesus är 
hela vinträdet, så om vi håller oss 
nära honom så strömmar hans liv ge-
nom oss.   
             

Han böjde sig ner i ödmjukhet                 
och blev allas tjänare då.  
Han tänkte aldrig på sig själv 
när han skulle dödsstraffet få. 
Kärleken kände ingen gräns 
när lidandets väg han fick gå. 

 
Vinträdet växer där det är kargt och 
torrt. Ju kargare desto bättre blir dru-
vorna.  
Ingenting beror på att omständighet-
erna är perfekta. Rötterna går många 
meter ner och hämtar den näring som 
behövs. 
Vi kan gå igenom karga och svåra 
perioder i våra liv. Något alldeles 
speciellt växer fram. En frukt som 
uteblivit om förhållandena varit allt-
för ”goda.”   
Grenarna är helt beroende av vin-
stocken.  Allt de behöver finns i den. 
Jesus sa: ”Utan mig kan ni ingenting 
göra.” (Joh 15:5) 
I vingården fanns också ett presskar, 
där rankorna lades och saften pressa-
des ut. Jesus blev pressad. Det var  

Profetiska träd i Bibeln.  

Vinträdet. 
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hans blod, som han gav för vår skull. 
             

 
Korset där Jesus gav sitt liv 
det är min glädje och min ära. 
Korset, kärlekens sköna symbol 
det är för alltid sången i mitt liv. 

 

I god tid före jul ställde jag en stor, 
fin amaryllislök i fönstret. Ingenting 
hände. Den växte ingenting. Jag 
ställde undan den i ett hörn. Så i feb-
ruari fick jag se att den hade sträckt 
på sig och en stolt, svällande knopp 
var klar att spricka ut. Den fick 
komma upp i ljuset och blev den 
vackraste amaryllis jag haft med sina 
stora, vita blommor.  
I en tid då mörkret breder ut sig är 
det lätt att vi misströstar.  Hoppet 

verkar långt borta. Då kommer Jesus 
med sitt liv och förnyar vårt hopp. 
När ditt hjärta gråter och du undrar 
vart du ska ta vägen, då säger han: 
”Jag har tagit allt på mig. Så frukta 
inte, mitt barn, du är helt innesluten i 
mig.” 
Jesus har gett sig själv för oss. Han 
överger oss aldrig! ”I honom är det 
vi rör oss och är till.” (Apg 17:28) 
Han uppstod för att en dag hämta oss 
hem till sig. 
                 

Korset restes för en värld                
förlorad i mörker och nöd. 
Gudasonen offret blev 
och vi finner liv i hans död 
Jag ville gråta av tacksamhet 
det var mina synder han bar. 

                                                                        
Lilian Gustafsson 
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Hjärta för 
Värmland 
Sverige 

 
 
 
 

BÖNEDAG i Värmland 
Den: Lördagen den 23 april 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Sven Almkvist och Lovsångare 
från Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverigebönen 
       Anmälan snarast 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 

 

Israelkväll i Värmland 
Fredagen den 10 juni kl.19.00 

på Sörgårdens Bönecenter 
Medverkan av ett Ebenezers team som 
åker runt i Europa under ledning av Rolf 
Tore och Aina Eriksen. Fika 
     Anmälan senast 5 juni   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

 

 
Bön för Sverige 

Treveckorsbön 18/6 – 12/7 
Inför valåret 2022 i den Gode Herdens 
kyrka i Övre Soppero och på Treriksrö-
set. Du kan få mer information på: 
www.bonetaget.se 
Ashram ansvarar för den första veckan. 
Då är Bengt Ohlsson och Lilian Gustafs-
son ledare. 
Vi gör detta tillsammans med Bönetåget 
som tar emot anmälningar och frågor.  
E-post: magnus.lager@outlook.com   
eller post: Bönetåget c/o Magnus Lager 
Gullvivegatan 5 C 386 32 Färjestaden 
eller 070-523 84 14 
Senast den 22 maj 

Ashramprogram Våren      Sommaren 2022 

 

 
 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL 
Kristna Ashramrörelsens och Sör-

gårdsstiftelsens 

Årsmöte den 7 maj kl.18.00  
                 med servering 

på Sörgården i Kil 
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    ARBETS- & BÖNEVECKA  
i Värmland 
Plats: Sörgårdens bönecenter 
Tid:   den 18– 23 juli 
          Du är välkommen att delta 
           hela tiden eller de dagar som 
           passar Dig/Er.   
Kostnad: Frivillig avgift 
     Anmälan senast 10 juli   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 

 
BIBEL- & BÖNEDAG       

i Värmland 
Den:   Lördagen den 24 juli 
Tid:    kl.9.30 – 16.00    
Plats:  Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Bengt Ohlsson och Lilian 
            Gustafsson 
     Anmälan senast 10 juli  
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 
 
 

ARBETS- & BÖNEVECKA 
i Värmland 

Plats: Sörgårdens bönecenter 
Tid:   den 8 – 12 augusti 
          Du är välkommen att delta 
           hela tiden eller de dagar som 
           passar Dig/Er.   
Kostnad: Frivillig avgift 
     Anmälan senast 31 juli   
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 
           Ange ev. matallergi 
 

Ashram i Västerbotten 
Plats:    EFS BÖNHUS Boliden       
Tid:       5 - 7 augusti 
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.   
Anm. Så snar t som möjligt, senast 
           den 17 juli, för 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 

 

Israelhelg i Värmland 
”Israel i det protetiska ljuset” 

Plats:  Sörgårdens bönecenter, Kil 
Tid     12 – 14 augusti      
Ledare: KG Larsson 
Pris:     Dubbelrum  1 300:- 
             Enkelrum    1 460:- 
             Eget boende   900:- 
     Anmälan senast 31 juli 
sorgarden@kristnaashram.se 
eller till Sörgården 072-055 31 01 

Ange ev. matallergi 

 
BÖNEDAG i Värmland 

Den: Lördagen den 10 september 
Tid:       9.30 – 16.30    
Plats:      Sörgårdens bönecenter 
Kostnad: 180:- + kollekt 
Talare: Ej klart och Lovsångare från 
Korskyrkan Karlstad 
Böndag i samarbete med Sverige-bönen 
    Anmälan snarast 28 augusti 
sorgarden@kristnaashram.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 
vägbeskrivning och – Ring de som tar 
emot anmälningar eller till Kristna Ash-
ram-rörelsen 073-8416819 eller 
kristnaashramrorelsen@telia.com 
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Viska en bön när det ljus-
nar.., Du kan bli frälst när 
det ljusnar.. 

 
 

Välkommen till 
förbönsgudstjänst 

i Sörgårdens kapell 
 

Tisdagar kl. 19.00 
3 maj, 7 juni, Juli inställt på grund av uthyrning, 2 augusti 

 och 6 september  
 

Kan du inte närvara i kapellet är Du välkommen att skriva, maila eller ringa in Ditt böne- 
eller tacksägelseämne. 

Vi har också som regel böne-samlingar varje dag kl.8.30 och 13.30 när  det finns 
folk på gården och då det inte är annan verksam-het – Välkomna! 

 

Gud hör bön! 
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Viska en bön vid middagstid.... 

”Viska en bön när det skymmer....” 
(ur sångsamlngen ”Halleluja”, Förlags AB 



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

Epost:bengt.ohlsson@kristnaashram.se            

Ett stort TACK för alla Era förböner och kärleksgåvor  

Under förra årets två första månader har det kommit in; 14 870:- (16 971:-) i gåvor 
för Ashrams räkning.  

Till Sörgården har  det  kommit  in;   5 199:- (9 475:-) i gåvor, 1 700:-  (2 000:-) i 
"50 ger 100" och 2 660:- (4 600:-) i kollekter (Inom  parentes 2021 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,Lilian Gustavson och Foto sida 1,6,7 Elisabeth Hedin.  
Nästa nummer av Ashram-Nytt kommer i slutet på augusti 
Vi tar tacksamt emot bidrag till nästkommande Ashram-Nytt 
vi vill ha bidragen senast den 15 juni 
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. 

     
 
Sörgårdsstiftelsen/Sörgårdens  
Bönecenter 
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel. 072-055 31 01 
Bankgiro 977-7749 
Swish: Sörgården 123-1229608.  
Epost:sorgarden@kristnaashram.se 
Hemsida:www.sorgarden.kristnaashram.se 

 
Kristna Ashramrörelsen:                         
Klaxås Sörgården 10   665 92 Kil  
Tel.  073-841 68 19 
Bankgiro 479-4376   
Swish: Ashram 123-6334106    
Epost: info@kristnaashram.se 
Hemsida:  
www. ashram.kristnaashram.se                         


