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Puerto Rico oktober 2022 

 

Sesongen 22/ 23 står nå for døren – åpningsgudstjeneste søndag 16. oktober. 
 

Vi hilser dere alle med et vers fra Filipperne 1: 6 
”Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, 

skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.” 
Slik dere viser trofasthet i deres støtte, enten som Medlemmer eller Mannapartnere (faste givere), slik er 
Herren trofast mot oss på alle måter. Igjen – tusen takk! De bidrag dette representerer er en viktig 
økonomisk ryggrad i arbeidet. 
 

Når vi nå igjen har muligheten, uten begrensninger, til å reise til Gran Canaria, håper vi å se mange av 
dere igjen. Noen har allerede funnet veien ”nedover” og flere har meldt sin ankomst. 
 

 

Her ser dere det nye Teamet for kommende høst og vår, 
fra venstre:  
Guri og Samuel Estdahl – hele sesongen,  
Anne Lise og Asle Stølsdokken, - høsten -22, 
Tove Skarpsno,- hele sesongen, 
og Adelheid og Arvid Nymoen – våren -23. 
Et team med mange gaver og ressurser både 
når det gjelder daglig drift,  
kjøkken/ kafè, tale, forbønn, sang og møteledelse. 

 

Sammen gleder vi oss til å virkeliggjøre visjonen for Turistkirka i Puerto Rico: 
• Å være en oase for kropp og sjel; der turister gjerne vil komme og få - god kaffe med hjemmebakt 

brød, og også en berøring av den glede, fred og velsignelse som ligger i et kristent fellesskap. 
• Innby gjestende turister til gudstjenester, sangkvelder og aktiviteter der det kristne budskapet 

presenteres på en enkel, trivelig, naturlig og attraktiv måte. 
• Være en møteplass, et hvilested og en gudstjenesteplass, hvor det blir gitt mulighet til å oppdage 

eller bekrefte sin tro. 
Vi ønsker at alle besøkende skal oppleve: ”Her finnes alltid noen å snakke med. Vi er her for deg”. 
 

Ukeprogrammet denne sesongen finner du på vår Facebook- eller webside. 
Gudstjenester vil bli sendt direkte på Facebook og også noen bibeltimer (november, februar og mars). 
 

Kafè Oasen: Åpent  fra kl. 11.00 til 13.30.  
Mandag (håndarbeidskafe), onsdag og lørdag. 
Turer:  
Fredag Fjelltur - avgang kl. 08.30. 
Tirsdag – Guidet øytur – avgang kl. 08.30 (med forbehold om nok deltakere). 
Gudstjeneste: Søndag kl. 19.00 – med åpen kafe etterpå. 
Sangkveld: onsdag kl. 19.00 – med kafe etterpå. 
Kafekveld med utlodning: fredag kl. 18.00. Turistkirkekveld kl. 19.15. 
                    Ta gjerne med gevinster til den store basaren! 

 
    Kontakt oss om du lurer på noe. 

 


