
Påskläger
på Ytterstfors kursgård

6-9 april 2023

”Nåd vare med er och
frid ifrån honom som är
och som var och som

kommer ... från Jesus
Kristus, det trovärdiga
vittnet, den förstfödde

från de döda och
härskaren över jordens
kungar. Han som älskar
oss och har friköpt oss

från våra synder med sitt
blod.”

Upp.1:4-5

Evangelisk-Luthersk
Samling

Vetekornets väg och välsignelse
”Om vetekornet inte faller i jorden
och dör, förblir det ett ensamt 
korn, men om det dör, bär det rik 
frukt.” Joh 12:24. Jesus måste dö 
för att det skulle bli någon skörd 
för Guds rike. Han var det enda 
korn som kunde bära god frukt. 
Alla andra var diskvalificerade. 
Hela mänskligheten hade genom 
syndafallet drabbats av missväxt. 
Då kom Jesus till vår räddning. 
”Frivilligt Jesus i döden gick och 
släktets lön han uppbära fick…” 
Uppståndelsen var Guds bekräf-
telse på försoningsverket. Må nu 
vetekornets offer få ge en rik frukt
i våra och andras liv!

Välkommen att fira påsk på
Ytterstfors Kursgård i Byske!

Anmälan önskar vi så snart som 
möjligt och i mån av plats senast 
1/4 till Christin och Göran 
Holmgren 0912-101 06, 070-263 
11 56.
Pris för samtliga måltider är 490 
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 
minst 2 barn, maxkostnad 3 
vuxenpris. Barnfamilj med 1 
vuxen och minst 2 barn, 
maxkostnad 2 vuxenpris.
Husvagns/husbilsplats: 30 kr/dygn.
Ta med sänglinne!

     
Skärtorsdag

19.00   Nattvardsgudstjänst i
Degerbygården,
Skellefteå.
Henric Staxäng och
Martin Fjære
Kollekt till ELS 

Kvällsmat på Ytterstfors
Aftonbön. Göran 
Holmgren

Långfredag

8.30 Bönestund 
09.00 Morgonbön och frukost
11.00 Dan Fellman

Kollekt till Slovakien

Servering
13.30 Martin Fjære 
13.30   Barnmöte i

Storgården. Frida 
Lundmark 

15.30 Middag
Tid för stillhet, läsning 
eller samtal

18.00 Tomas Krüger
Kvällsmat
Aftonbön. Henric
Staxäng

”Se Guds Lamm, som
tar bort världens synd.”

      Joh. 1:29

Påsklördag

08.30   Bönestund 
09.00 Morgonbön och 

frukost
11.00 Anders Kling

Servering
13.30 Missionsstund. 

Martin Fjære. 
Glimtar från NLLs 
missionsarbete i Sydamerika

13.30 Barnmöte i 
Storgården. 
BrithMarie Norlin

15.30   Middag
18.00 Jan Nilsson

Kollekt till ELS

Kvällsmat
Sång och vittnesbörd

Påskdagen

08.30   Bönestund
09.00 Morgonbön och 

frukost
11.00 Martin Fjære

Kollekt till Ytterstfors 
Kursgård

12.30 Lunch
13.30 Olav Öhmark

”HERREN lever!
Välsignad vare min
klippa, upphöjd vare
min frälsnings Gud! ”

Psalt. 18:47
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