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Puerto Rico april 2022 

 

Sesongen 2021 – 2022 avsluttet med gudstjeneste søndag 3. april. 
Høsten og vinteren, denne sesongen, har vært preget av stor gjensynsglede, mange møttes igjen for 
første gang på et og et halvt år. Mange nye førstegangs-besøkende fant også veien til Turistkirken, helt til 
siste uken. I forhold til tidligere år ble resultatet, når det gjelder antall besøkende, 45% - 50% av et 
”normalår” i Turistkirken. Det er omtrent det samme som de offisielle tallene på antall turister denne 
høsten og vinteren. 
Opptak fra gudstjenester og noen bibeltimer finner du på vår Facebook-side. 
 
 

 

 
Det nye Teamlederparet, Samuel og Guri Estdahl, ble tatt 
hjertelig i mot og ønsket varmt velkommen. Vi takker også 
alle frivillige medarbeidere som på alle områder har vært 
med å bidra. 
På høsten var Berit S. og Thore Olsen og Jorunn 
Svellingen med i teamet.  
Adelheid og Arvid Nymoen avløste dem i januar. 

 

Mest av alt gledet vi oss over at mennesker også denne sesongen fikk bekreftet sin tro og kom til tro på 
Jesus. 
Mennesker som til vanlig ikke går i kirke ble med på Fjellturene på fredagene, flere av dem ble også nye 
medlemmer i Turistkirken. Hver lørdag formiddag spilte Gisle Pettersen i kafeen, 20 til 50 personer kunne 
være innom, også mange av dem nye og til vanlig ikke kirkegjengere. 
Fra å ha vært 35 personer på det meste forrige sesong var det godt å se å våre lokaler igjen fylles med 
sang, bønn og glade turister på gudstjenester, bønnemøter, bibeltimer, sangkvelder på onsdagene, 
Turistkirkekvelder på fredager. 
 

Giverglede og gavmildhet har alltid preget Turistkirken i Puerto Rico. 
En stor takk til dere som er Medlemmer, de av dere som er Mannapartene (faste givere), sponsorer og 
alle som har bidratt  med gaver, kollekt og loddkjøp. 
 

”Til deg Herre tar jeg min tilflukt. Du er min klippe og min borg. Herre, du trofaste Gud.” 
Fra Salme 31. 

Herren er alltid trofast, og i alle livets gleder og sorger er Han med. Til Ham kan vi komme med sorg, 
skuffelse og smerte. Og til Ham kan vi vende oss med takk for hver ny dag. Han ser deg og ditt liv. 
Vi vet at mange av dere er opptatt av krigen som rammer Ukraina, og flere av Turistkirkens venner har 
nære forbindelser til landet. La oss fortsette å be for Ukraina ut fra versene i Salme 31. 
Vi ber også for og ønsker alle våre venner i Turistkirken en velsignet vår og sommer. 
 

 

Planlegg din neste reise til Gran Canaria i god tid! 
Sesongstart 2022/ 2023 starter med  

gudstjeneste søndag 16. oktober kl 19.00. 
 


