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Puerto Rico 

 

Bilder fra spansk aften 24. november: Flamencodans, sang, gitarkonsert med Antonio . 

Kjære Medlemmer, Mannapartnere, og venner! 
Søndag 24. oktober åpnet vi igjen dørene til Kafe Oasen og den nyrenoverte 
kirkesalen. Gjensynsgleden har vært stor blant venner som ikke har sett 
hverandre på mer enn 1 ½ år. Flere nye har også funnet veien til Turistkirken. I 
forhold til situasjonen har det vært et godt fremmøte. Etter nyttår kommer flere.  
Renovasjonen av shoppingsenteret nærmer seg slutten. Som medeiere har 
vi blitt bedt om å innbetale vår andel til resterende arbeid, ca kr 120.000,-. 
Gaver har allerede kommet inn til dette – nå har også du mulighet til å være 
med å velsigne arbeidet – se side 2 for betalingsinformasjon. 

Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål,  
så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, 
          ja, har overflod til all god gjerning. 2. Kor. 9:8 

 

Ny Husmor og Assistent fra nyttår. 
God jul og 

godt nytt år! 
 

Nytt Ukeprogram 
Se neste side, èè 

Januar 2022 overtar Adelheid Nymoen som 
Husmor. Som Assistent har hun med seg sin 
mann Arvid Nymoen – en kjent  forkynner og 
sanger. Vi takker for den store innsatsen Husmor 
Berit Sundet Olsen og hennes Assistent Jorunn 
Svellingen har gjort, og også deres ektemenn 
Thore og Odd. 

 

 



 

 

Bli Medlem i Turistkirken? 
Personlig medlemskap kr 250,- år. Medlemskap menigheter/ organisasjoner kr 500,- pr år. 
Bruk  Vipps 580566 eller konto 7877.08.16229 og merk med ”navn og type medlemskap”. 

 
Ønsker du å gi en gave til vår andel av gjenstående renovering? 

Bruk Vipps 580566 eller konto 7877.08.16229 - Mrk ”Renovering Puerto Rico”. Tusen takk! 
 
Følg oss gjerne på Facebook: Skandinaviska Turistkyrkan i Puerto Rico eller på www.turistkyrkan.org 
 

For kontakt med Teamledere Samuel & Guri Estdahl: +47 900 97 745 eller samuel@oks.no 
 

Vi gleder oss til å se deg i Turistkirken – du er alltid velkommen! Husk, vi ber for deg! 

  

Ukeprogram fra 9. januar 2022 - (med forbehold om endringer) 
sjekk Facebook/ hjemmeside 

 
Kafè Oasen åpent fra kl. 11.00 til kl. 13.30 

Mandag (Kun Håndarbeidskafè), Onsdag og Lørdag (grøtservering på Lørdag). 
 
Mandag kKl 11.00 Kun Håndarbeidskafè. 
Tirsdag  Busstur ”kultur-tur” – påmelding. (Foreløpig innstilt). 
Onsdag  Kl 08.30 Busstur ”Øytur” – påmelding. (Mulig start i februar). 

Kl. 10.00 Bønn i kirkesalen. 
  Kl. 11.15 Bibeltime i kirkesalen. 

Kl. 19.00 ”Hele kirken synger”, åpen kafè i Oasen etterpå. 
Torsdag  Stengt 
Fredag  Kl 08.30 Fjelltur – påmelding. 
  Kl. 18.00 Kafèkveld med utlodning i Kafè Oasen. 

Kl. 19.15 Turistkirkekveld med intervju, tema, minikonsert. 
Søndag Kl. 19.00 Gudstjeneste - direkte på FB kl 20 norsk tid. Kafè 

 

Viktige datoer for sesongen 2021 – 2022: 
• Siste aktivitet før jul    Onsdag 15. Desember kl 19.00 
• Første gudstjeneste etter nyttår Søndag 9. Januar Kl. 19.00 
• Sesongslutt  våren 2022  Søndag 3. April Kl. 19.00 

Samuel og Guri Estdahl 
Teamlederpar 2021/2022 

Fjellturene på fredager setter rekorddeltakelse. 
Harry Wiig Andersen var taler på sesongens åpning. 


