BIBELDAGAR
Ytterstfors Kursgård
i Byske
21-24 juli 2022

”Ett nåderikt regn lät du falla, Gud, när
din egendom var uttorkad,
gav du den nytt liv.” Ps 68:10.
Så gjorde Herren med sitt folk för
länge sedan. Låt oss be att han gör
samma under med oss nu!
Det nåderika regnet kommer till oss
genom Guds ord. Försummar vi Guds
ord – risken är kanske särskilt stor under
sommaren – kommer det andliga livet att
torka ut som psalmisten säger: ”Mitt
hjärta är förtorkat, det har vissnat som
gräs, ty jag glömmer att äta mitt bröd.”
Ps 102:5.
Må Herren låta sitt nåderika regn
rikligen komma över oss under bibeldagarna till nytt och förnyat andligt liv!
Varmt välkommen till sommarens
Bibeldagar på Ytterstfors Kursgård!

”Salig är den som inte följer
de ogudaktigas råd och inte
går på syndares väg eller
sitter bland bespottare utan
har sin glädje i Herrens
undervisning och begrundar
hans ord dag och natt.
Han är som ett träd,
planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i rätt tid
och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.”
Ps. 1:1-3

Evangelisk Luthersk
Samling

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 görs så snart som möjligt och i
mån av plats fram till 16 juli till Christin
och Göran Holmgren, 0912-101 06, 070263 11 56.
Pris för samtliga måltider är 420 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 två barn
eller fler betalar max 3 vuxenpris.
Barnfamilj med en vuxen och 2 barn
eller fler betalar max 2 vuxenpris
.
Husvagns/husbilsplats: 30 kr/dygn.
Ta med sänglinne!

Torsdag
18.00 Henric Staxäng
19.00 Kvällsmat
20.00 Per Gustafsson
Fredag

11.30 Gunnar Karlsen
11.30 Barnmöte i
Storgården. Frida
Lundmark
12.30 Servering
15.30 Middag
18.00 Per Bergene Holm
Kollekt till Slovakien

8.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
10.15 Göran Holmgren
11.30 Gunnar Karlsen
11.30 Barnmöte i
Storgården.
Ingegerd LundmarkPettersson
12.30 Servering
15.30 Middag
18.00 Per Gustafsson
Kollekt till ELS

19.00 Per Bergene Holm
20.00 Kvällsmat
Ev. korvgrillning vid
stranden
Lördag
08.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
10.15 Per Gustafsson

19.00 Kvällsmat
20.00 Sång och vittnesbörd
Söndag
08.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
11.00 Per Bergene Holm
Kollekt till Ytterstfors
Kursgård

12.30 Lunch
13.30 Jan Nilsson

”Låt dina gärningar
uppenbaras för dina tjänare
och din härlighet över deras
barn. Må Herrens, vår Guds,
ljuvlighet vara över oss.
Ge framgång åt våra händers
verk, ja, åt våra händers verk
må du ge framgång.”
Ps. 90:16-17

