Nyhetsbrev från Turistkyrkan, Las Palmas december 2016.

När detta skrivs är vi inne i en hektisk tid här i Turistkyrkan i Las Palmas. Här händer något hela tiden.
Alla som jobbat i församlingstjänst vet att det ofta blir så adventstid. Samtidigt är vi inne i en rolig
och stimulerande tid där så mycket positivt sker. Gudstjänster och samlingar är välbesökta och vi har
glädjen att se människor i våra gudstjänster som vi ibland benämner ”utomstående” Fast vi brukar
kalla dem närstående.
1:a advent hade vi glädjen att få fira gudstjänst tillsammans med teamet från Turistkyrkans i Playa
del Inglés med Gunnar Johansson, Stig Jirenius och Göran Klemetz i spetsen. De besökte oss på
förmiddagen och vi dem på kvällen. En riktig festdag med fullsatt kyrka på båda platserna där vi
tillsammans fick hylla Konungarnas Konung.
En som troget ställer upp år efter år i våra olika samlingar är Bengt ”Buskas”. Han är en verkligt
folkkär artist som spelar trumpet som få. Buskas är inte bara en skicklig musiker utan också en varm
och go människa som vi lärt oss att älska och uppskatta. Buskas har glatt oss med två konserter som
samlat mycket folk och han har också medverkat i både gudstjänster och vid vår julbasar.
Julbasaren ja! Den samlade som vanligt mycket folk. Vårt café räckte inte till utan vi fick ordna plats
inne i kyrksalen för att alla skulle få plats. Birgitta Axelius har också i år varit den som med säker hand
lett det hela. Hon har lagt ner mycket arbete på basaren och den blev precis så lyckad som vi
hoppats. Hon och Clarence har glatt oss med sin medverkan på olika sätt under den senaste
månaden, inte minst på sångens och musikens område. Vi är mycket tacksamma över deras
helhjärtade insats och önskar dem allt gott när de nu återvänder till Sverige.
Några andra som tyvärr ställer kosan till Sverige är våra kära Ann-Mari och Owe Åsberg. Oj, vad vi
uppskatta dem! De har varit våra mentorer under två månaders tid och försökt sätta oss in i de olika
uppgifterna. Hur väl de lyckats får framtiden utvisa. En sak är klar: Vi kommer att sakna dem mycket!
Ett glädjeämne mitt i bedrövelsen är att Florence och Bengt-Göran Bengtsson kommit till oss. De har
varit här i en dryg vecka nu och har kommit in i arbetet fantastiskt snabbt. Florence och B-G är
efterlängtade och vi upplever att de är rätta människor på rätt plats i rätt tid.
Nu ser vi fram emot julfirandet där vi på nytt får förundras över det största som skett: Gud som blir
människa. Gud som blir som en av oss, äter vårt bröd och vandrar våra stigar. I sanning ”The Greatest
Story ever told”
GOD JUL PÅ ER ALLESAMMANS.
Nisse Bergman, teamledare I Turistkyrkan, Las Palmas

