Midsommarläger
på Ytterstfors
Kursgård, Byske
20-23 juni 2019

”Nya himlar och en ny
jord där rättfärdighet
bor, väntar vi på efter
hans löfte.”
2 Petr. 3:13

Evangelisk Luthersk
Samling

Midsommar. Ljust nästan dygnet runt.
Naturen sjuder av liv. Hela skapelsen
vittnar om Gud. Och om hans omsorg
för vårt liv här på jorden.
Men Guds ord ger oss ett längre
perspektiv. Vi går mot evigheten. Där
gäller att ”solen skall inte mer vara
ditt ljus om dagen.” Att gå förlorad är
att hamna i det eviga mörkret, helvetet.
Men att bli frälst och komma till
himlen innebär att ”HERREN skall
vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara
din härlighet.” Jes. 60:19.
Må Gud välsigna vår midsommarhelg
så att vi gläds över Guds omsorg här
och nu, och samtidigt förbereds och
inriktas på himlen där den eviga solen
– Jesus Kristus – alltid lyser!
Välkommen till samlingarna kring
Guds ord på Ytterstfors Kursgård.
Kursgården ligger vackert och avskilt
drygt 1 km från Byske samhälle och
bara 500 m från havet. Adress: Södra
Ytterstfors 109, 934 52 Byske.
Anmälan så snart som möjligt och i
mån av plats fram till 14/6 till Christin
och Göran Holmgren, 0912-10106,
070-263 11 56.
Pris för samtliga måltider är 340 kr.
Flerbäddsrum kostar 30 kr, dubbelrum
40 kr och enkelrum 50 kr per bädd och
natt. Studerande och ungdom under 20
år får 30 % rabatt. Under 16 år får man
50 % rabatt och under 6 års ålder
deltar man gratis.
Barnfamiljer med 2 vuxna och 2 barn
eller fler betalar max 3 vuxenpris.
Barnfamilj med 1 vuxen och 2 barn
eller fler betalar max 2 vuxenpris.
Husvagns/husbilsplats 30 kr/dygn.
Ta med sänglinne!

Torsdag
18.00 Göran Holmgren
Kvällsmat
20.00 Gunnar Nilsson

Midsommarafton
08.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
10.30 Thor Fremmegård
12.00 Servering
13.00 Marcus Söderberg
13.00 Barnmöte i
Storgården. Agneta
Nilsson
15.30 Middag
18.00 Hans Tanderup

18.00 Jan Nilsson
Kvällsmat
Vid lämplig
väderlek grillning
på stranden

Söndag
08.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
11.00 Thor Fremmegård
Kollekt till Ytterstfors
Kursgård

12.30 Lunch
13.30 Hans Tanderup

Kollekt till ELS

Kvällsmat
Sång och vittnesbörd

Midsommardagen
08.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
11.00 Hans Tanderup
Kollekt till Slovakien

Servering
14.00 Thor Fremmegård
14.00 Barnmöte i
Storgården. Marcus
Söderberg
15.30 Middag

”Saligt är det folk som vet vad
jubel är, HERRE, i ditt ansiktes
ljus vandrar de.
I ditt namn gläder de sig alltid,
genom din rättfärdighet
upphöjs de.
Ty du är deras styrka och
prydnad, genom din nåd
upphöjer du vårt horn.”
Psalt. 89:16-18

