
 

Nyhetsbrev oktober Turistkyrkan, Las Palmas 

Så är vi igång igen! Det känns väldigt roligt och inspirerande att få vara tillbaks till den stad och 

uppgift som vi lärt oss älska. Att på nytt få samarbeta med Florence och BG Bengtsson samt Kaija 

Raskinen känns också mycket fint. Vi trivs gott ihop och upplever att vi kompletterar varandra bra.  

Missförstå mig rätt när jag säger: Det känns också bra att vi inte kommer som representanter för 

något speciellt samfund. Skandinaviska Turistkyrkan är ju i allra högsta grad en ekumenisk 

gemenskap där olika traditioner och uttryckssätt samsas.  

En av våra återkommande programpunkter kallar vi för ”salig blandning”. Det är en bra beskrivning 

på den verksamhet vi bedriver här i Turistkyrkan. Det är en mix av lite av varje. Men blandningen är 

just ”salig”. Det är Jesus Kristus vi vill sätta i centrum i allt vi gör. Vår önskan är att han ska bli trodd 

och efterföljd.  

Veckans höjdpunkt - åtminstone som jag ser det - är söndagens gudstjänster då vi firar Jesu 

uppståndelse tillsammans. För det är ju faktiskt det som den gudstjänstfirande församlingen över 

hela jorden gör varje söndag: vi firar den stora Händelsen. Jesus har dött och uppstått och är levande 

mitt ibland oss. 

Nu ser vi fram emot att våra trogna LP-vänner snart dyker upp. Kanariefåglarna som regelbundet 

landar på vår vackra ö den här tiden på året.  Ulla och Birger Thuresson är snart mitt ibland oss 

liksom Ann-Marie och Owe Åsberg. Och sen kommer Reidun och Lars Westberg och Majred och Lars- 

Ivar Nilsson och Buskas och Nils-Owes orkester och Gun-Britt och Åke Olofsson samt många, många 

fler. Allt är bäddat för en spännande och intressant termin.  

Välkommen att titta in om du har vägarna förbi!                                                                                                          

(Och ta gärna med dig ett paket gula ärtor som vi har en strykande åtgång på hela tiden) 

 

Vänlig hälsning 

Nisse Bergman 

 


