
 
Kära medlem i Skandinaviska Turistkyrkan! 
 

Tack för ditt trogna stöd! Tillsammans med ca 1 100 andra medlemmar utgör Du stommen i Skandinaviska 

Turistkyrkans (SKTK) viktiga arbete på Kanarieöarna.  

 

Vi har i dagarna öppnat för säsongen 2022–2023 på fyra platser; Playa del Inglés, Puerto Rico och Las Palmas på 

Gran Canaria samt Puerto de la Cruz på Teneriffa. Utsända team och lokala volontärer står redo med evangeliet i tal 

och ton samt med kaffe, bullar, ärtsoppa, risgröt och mycket annat som våra besökare värderar högt. 

 

• Före pandemin hade vi cirka 60 000 besök under en säsong i vår vittförgrenade verksamhet för skandinaviska 

turister. Vi når alltså tusentals människor som kanske inte brukar besöka någon kyrka hemma. Men i solen 

och värmen är det lättare att söka gemenskap. Vi kan vara en öppen famn för sökande, och ibland vilsna, 

medmänniskor. Flera av våra team sänder sångkvällar och gudstjänster ”live” på sina FB-sidor och på 

Youtube. 

 

Så här ser planeringen ut för hösten 2022: 

Gran Canaria  

Las Palmas 

Ett nytt team med stora ambitioner står redo att ta emot gamla och nya besökare i fräscha lokaler med flera nya inslag 

i veckoprogrammet med bergsvandringar och utflykter av olika slag mm. 
 

Playa del Inglés 

Oasen har fräschats upp och delvis byggts om, scenen har bytt plats och ny teknik har installerats för ljus och ljud. 

Teamet nytt med Mogens Nielsen som teamledare och med ett nytt volontärpar som ansvariga för sång och musik 

under hösten. Bergsvandringar och bussturer i bergen står på programmet, så i samverkan med Turistkyrkan i Puerto 

Rico. 
 

 

Puerto Rico 

Även här är ett delvis nytt team redo att möta besökare med ett digert veckoprogram till sångkvällar, bibelstudier, 

risgröt och handverkscafé mm, bergsvandringar och bussturer. 

 

Teneriffa 

Puerto de la Cruz 

I Puerto de la Cruz är det ett helt nytt team med nya krafter och idéer som öppnade liksom övriga platser med 

gudstjänst den 16 oktober. 

 

Ta del av samtliga verksamheters program på respektive hemsidor via denna QR-kod! 

 
Jag räknar med att fortsätta med mina månadsbrev för att hålla dig uppdaterad om det som sker i vårt arbete!  

 

Vill du ha personlig kontakt med någon av oss från Turistkyrkan är du självfallet välkommen att höra av dig.  

Det vore kul med kontakt! 

 

Välkommen att betala din medlemsavgift så snart det är möjligt! Tack för ditt stöd!   

 

Guds nåd i allt! 

 

Med varma hälsningar 

 

Krister Andersson 

ordförande 

E-post ”ordforande@turistkyrkan.org” 


