När dessa rader skrivs har det snart gått en månad in på det nya året. Vi har
överlevt alla helger, både jul, nyår och trettondagen. Lite hektiskt var det allt på
julafton då vi anordnade julbord för 72 personer. Men oj så bra det blev! Alla
verkade så nöjda och glada och ingen behövde sakna något av julens
läckerheter. Ja, det skulle i så fall vara västerbottenosten, men den är svår att
få tag på här i Las Palmas.
Annika och Kjell Bjurling finns på plats sen några veckor tillbaks och de har
snabbt blivit varma i kläderna. De har glatt oss med sång och musik av hög klass
vid flera tillfällen. Den cello som stått inlåst i ett förråd nu i flera år har äntligen
kommit ut i frihet och hamnat i en mästares händer! Ja, Kjell kan sin sak och
han frambringar magiska toner ur en cello som enligt honom själv får 1,5 i
betyg på en femgradig skala. (Jag undrar hur det låter med en 5:a!)
Här i Turistkyrkan kommer det hela tiden härliga människor på besök. Vår vän
Bengt ”Buskas” dök oannonserat upp för ett par veckor sen tillsammans med
en grupp glada spelemän från Karlstad. Med kort varsel och med lite ändring i
almanackan fick vi till en konsertkväll som samlade rekordpublik. Alla tänkbara
utrymmen fick utnyttjas. En jättetrevlig kväll som drog ut på tiden. Helt ok.
Nytt för den här terminen är en kurs i kristen tro som vi kallar för ”Nyfiken
på…” Vi har nu fem deltagare som samlas uppe på vår takterrass ”Joppe” varje
tisdagskväll för att sätta sig in i vad kristen tro handlar om. En del av deltagarna
ser vi lite nu och då i våra samlingar medan någon aldrig tidigare satt sin fot i
någon kyrka. Det här känns så roligt och inspirerande.
Nu väntar spännande besök: Kaggeholms Musiklinje, Gun-Britt och Lars-Erik
Holgersson, Elida, Musikforum från Växjö med sin ledare Lars Jöneteg, Kalle
Nordanstad med vänner och många, många fler.
Vid besök i Las Palmas hoppas vi att du hittar vägen till oss på Calle Galileo nr
40. Känner du för det så ta gärna med dig ett paket ärtor eller kaffe. Vid
torsdagarnas ärtsoppaservering går det åt MASSOR av båda sakerna. I torsdags
hade vi närmare 100 matgäster. Det ni!
Varmaste hälsningar från ett (för tillfället) mulet Las Palmas
Nisse Bergman

