Midsommarläger
på Ytterstfors
Kursgård, Byske
23 - 26 juni 2022

”Det är gott att tacka
HERREN och att
lovsjunga ditt namn,
du den Högste …Ty
du gläder mig,
HERRE, med dina
gärningar, jag vill
jubla över dina
händers verk.”
Psalt. 92:2,5
Evangelisk Luthersk
Samling

”Stora och underbara är dina
gärningar, Herre Gud, du
Allsmäktige.” Upp. 15:3.
Guds gärningar är förunderliga. Vi
ser dem redan i naturens rike. Den
Allsmäktiges skaparkraft och härlighet
blir särskilt tydliga i midsommartid.
Det får vi glädjas över.
Men ännu mäktigare är Herrens
stora och underbara gärningar för vår
frälsning i nådens rike. Kristus kom
”för att göra slut på överträdelse,
försegla synder, försona skuld och föra
fram en evig rättfärdighet.” Dan. 9:24.
Låt oss denna midsommar begrunda
och tacka för Herrens underbara och
förunderliga gärningar både i naturens
och nådens rike!
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 18/6 till Christin
och Göran Holmgren, 0912-10106,
070-263 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 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 Olav Öhmark

Midsommarafton
08.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
10.30 Dan Fellman
12.00 Servering
13.00 Bjørn Valde
13.00 Barnmöte i
Storgården. Elin
Lundmark
15.30 Middag
18.00 Anders Kling
Kollekt till ELS

Kvällsmat
Sång och vittnesbörd

14.00 Barnmöte i
Storgården.
BrithMarie Norlin
15.30 Middag
18.00 Jan Nilsson
Kvällsmat
Vid lämplig
väderlek grillning
på stranden

Söndag
08.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
11.00 Bjørn Valde
Kollekt till Ytterstfors
Kursgård

12.30 Lunch
13.30 Dan Fellman

Midsommardagen
08.30 Bönestund
09.00 Morgonbön och
frukost
11.00 Bjørn Valde
Kollekt till Slovakien

12.30 Servering
14.00 Andreas Holmberg
Sångprogram om A. C.
Rutström

”Fader, jag vill att där jag
är, där skall också de som du
har gett mig vara med mig,
så att de får se min härlighet
som du har gett mig,
eftersom du har älskat mig
innan världens grund var
lagd. ”
Joh. 17:24

