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Ytterstfors
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2022

”De rättfärdigas stig är lik
gryningens ljus, som växer i
klarhet, tills dagen når sin
höjd.
Men de ogudaktigas väg är
som djupaste mörker, de
märker inte det som vållar
deras fall.”
Ordspr. 4:18-19

Evangelisk Luthersk Samling

Priset för samtliga måltider är
315 kr. Flerbäddsrum kostar 40
kr, dubbelrum 50 kr och
enkelrum 70 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.
Husvagnsplats: 30 kr/dygn
Ta med sänglinne.
Kursgårdens adress är Södra
Ytterstfors 109, 934 52 Byske.
Anmälan till Christin och
Göran Holmgren, 0912-101 06,
070-263 11 56 så snart som
möjligt och i mån av plats
senast lördag den 29 oktober.

Livet är en vandring

Fredag
19.00

Nattvardsgudstjänst i
Degerbygården,
Skellefteå. Henric
Staxäng och Reidar
Heian
Kvällsmat på
Ytterstfors.
Aftonbön. Göran
Holmgren

Alla helgons dag
08.30 Bönestund i
Norrgården
09.00 Morgonbön och frukost
11.00 Jan Nilsson
Servering
14.00 Reidar Heian
14.00 Barnmöte i Storgården.
BrithMarie Norlin
15.30 Middag
17.30 Jörgen Söderberg
19.00 Kvällsmat
Sång och vittnesbörd

Söndag
”En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall
kallas "den heliga vägen".
Ingen oren skall färdas på
den, men den är till för dem.
De som vandrar den vägen
skall inte gå vilse, även om de
är dårar.” Jes. 35:8

08.30 Bönestund i
Norrgården
09.00 Morgonbön och frukost
11.00 Reidar Heian
Lunch

där man antingen går på den
breda vägen mot förtappelsen
eller på den smala vägen som
leder till himlen. Därför är Davids
bön alltid aktuell: ”Utrannsaka
mig, Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
Se till om jag är på en olycksväg
och led mig på den eviga vägen.”
Alla som tror på Jesus och går på
den smala vägen, har ett härligt
mål i sikte. De ser fram mot
slutfrälsningen – att få komma
hem till himlens glädje.
Det målet närmar sig, men ännu
är vi på väg, som Petrus skriver:
”Då ni nu är på väg att vinna
målet för er tro, era själars
frälsning.” 1 Petr. 1:9.
Lyckliga är de som kommit fram!
De står nu inför Guds tron och
lovsjunger Lammet som löste dem
från alla synder och gav dem
tillträde till den eviga glädjen.
Detta tema påminner allhelgonahelgen oss om.
Samtidigt får Guds barn redan här
i tiden jubla över Frälsaren i en
”obeskrivlig, himmelsk glädje.”
Ja, trons folk kan sjunga: ”O, hur
saligt att få vandra hemåt vid vår
Faders hand. Snart vi slutat
ökenfärden och går in i Kanaans
land. Härligt sången där skall
brusa, stark som dånet av en
vattenflod. Äran tillhör Gud och
Lammet som oss vunnit med sitt
blod.”
Varmt välkommen till
Allhelgonahelgens möten!

