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Juni 2021. 
Kjære turistkirkevenner, medlemmer og Mannapartnere.  
 

«Han er min sang og min glede. Han er min Herre og Gud.  
Jesus i dine hender jeg hviler til livets slutt» 

Denne «vår sang» har Jesus som fokus. Også i sesongen 20/21 har vi forkynt de gode nyheter om 
frelse, fremtid og håp gjennom cirka 90 samlinger og ikke minst via Facebook live . 

Teamet har fungert til stor glede for turister, fastboende og spanske venner. Takk for forbønn og 
støtte på alle plan. Gud har også sørget for sitt verk ved at lydige givere har velsignet driften slik at 
vi har klart våre forpliktelser. Gavmildhet og  økonomisk raushet har alltid preget arbeidet. En 
spesiell takk til gamle og nye Mannapartnere, dere er selve bærebjelken i givertjenesten.  
Takk også for gaver på Vipps og via basaren. Gud velsigner deg. 
 
Det er med takknemlige og ydmyke hjerter Magne og Frøydis Aker ser tilbake på 14 sesonger - 
hvorav 10 år som ledere - i Turistkirken i Puerto Rico. Takken går til Gud og til hver enkelt 
medarbeider som i disse årene har stått sammen skulder ved skulder og hjerte ved hjerte i bønn og 
arbeid. All ære til Jesus!  
Samuel og Guri Estdahl, som er de nye teamledere er gudgitte gaver til fellesskapet og 
turistkirken (sier Magne). De uttrykker takknemlighet og ydmykhet for den tilliten de blir vist, og sier 
de gleder seg til å ta fatt på oppgavene, og nå ut til nye mennesker og bli mer kjent med 
”turistkirkefamilien”.  Samuel og Guri er glad for at Magne og Frøydis fortsatt bor på Gran Canaria i 
vinterhalvåret. 

 

 
 

Aud Helland som har hatt regnskapsansvaret i 14 år har bedt om avløsning. Guri har 
regnskapserfaring og tar over denne tjenesten. Aud vil hjelpe til i overgangen. Tusen takk til deg 
Aud også for tolking m.m.  
Berit S. Olsen blir husmor i høst med Jorunn Svellingen som assistent.  
Etter jul tar Adelheid og Arvid Nymoen over.  
I tillegg er vi glad for alle frivillige medarbeidere, talere, sangere musikere mv. som vil stille etter 
behov slik det har vært før.         forts. side 2 
 

Samuel og Guri har, siden de giftet 
seg i -81, vært pastorer/ 
menighetsplantere, ved siden av å 
hatt sivile yrker og drevet egen 
forretningsvirksomhet. De bor i 
Tromsø og de har 5 voksne barn og 
foreløpig 5 barnebarn. 
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En takk også til Evy og Terje Martinsen for deres innsats som ledere de siste årene, en innsats 
preget av gjestfrihet og hjertelighet.            
 
Turistkirken i Puerto Rico sin visjon er å være ”En oase for kropp og sjel”.  
Et sted der turister gjerne vil komme og få, ikke bare god kaffe med vafler, snitter og kaker, men 
også en berøring av den glede, fred og velsignelse som ligger i kristent fellesskap. 
En møteplass, et hvilested og en gudstjenesteplass; hvor det blir gitt mulighet til å oppdage 
eller få bekreftet sin tro. 
Vi sier: ”Vi er her for deg! ” – ”Her finns alltid noen å snakke med!” 

Vi ønsker at virksomheten fortsatt skal være åpen og innbydende i sin karakter.  
Utformet og variert på en måte som gjør den attraktiv for alle skandinaver, uansett alder, kirkelig 
eller annen bakgrunn. 
 
Gode og resultatbringende tradisjoner skal videreføres.  
Søndag   kl. 19.00   Gudstjeneste - kafè etterpå. 
Mandag   kl. 11.00 – 13.30  Kafè/ Håndarbeids-kafè. Påmelding til tur. 
Tirsdag     Busstur –kulturtur. 
Onsdag     Busstur – øytur. 

kl. 09.30 – 10.30 Bønn. 
kl. 10.45 – 11.45 Bibeltime. 
kl. 11.00 – 13.30 Kafè. 
kl. 19.00 – 20.00 ”Hele kirken synger”. Kafè etterpå. 

Fredag      Fjelltur. 
kl. 11.00 – 13.30 Kafè. 
kl. 18.00 – 19.00 Kafè-kveld m/ utlodning. 
kl. 19.15 -   Vi møtes i storsalen; diverse program. 

Lørdag   kl. 11.00 – 13.30 Kafè med risgrøt. 
 
* Endringer i programmet vil kunne skje utfra turistsituasjonen kommende sesong. Følg med på vår 
hjemmeside www.turistkyrkan.org  og på Facebook. 

Du må gjerne bli Mannapartner og oppfordre dine venner eller din menighet/ forening  
til å bli medlem i Turistkyrkan: person kr. 250,- pr år, menighet/ forening kr. 500,- pr år.  
Ta kontakt for å få tilsendt nærmere informasjon. 
 
Velkommen til åpningsgudstjenesten søndag 24. oktober kl. 19.00. 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
Magne og Frøydis Aker Samuel og Guri Estdahl 

 
 
Minneord! 
Arthur Helland som har vært «husfar» i turistkirken i 10 år, fra 2009 fikk hjemlov nå i mai måned. Han 
var en av våre mest trofaste medarbeidere, ømhjertet og bare god. Guds fred over hans gode 
minne. 


