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Puerto Rico
Velkommen til første uken
i en ny sesong 2021 - 2022.
Med glede og forventning ser vi
frem til kommende sesong.
Første Gudstjeneste er
søndag 24. oktober kl 19.00.

Takk til alle Medlemmer,
Mannapartnere, sponsorer og venner!
Jesaja 55: 10 – 11.
For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet
jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire,
gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise,
slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg,
men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.

Vi gleder oss til igjen å åpne Kafe Oasen og den renoverte kirkesalen

Harry Wiig Andersen er kveldens
taler – med Israel i fokus. Kollekt til
Den Internasjonale Kristne
Ambassade i Jerusalem.
Onsdag 27. oktober
kl 09.00 Bønn
kl 10.10 Bibeltime
kl 19.00 Hele kirken synger
•

Fredag 29. oktober

for samlinger. Lovsang og ære til Gud skal igjen fylle lokalene. Guds

kl 18.00 Kafèkveld i Oasen kl 18.00.

ord og vitnesbyrdene om Guds godhet og trofasthet skal igjen høres.

Kl. 19.15 i salen; Knut Haugstad

Velkommen! Visjonen fortsetter å virkeliggjøres: ”En oase for kropp og

Tema ”Tilgivelse”.

sjel, en mulighet til å oppdage eller få bekreftet sin tro.”.

Din trofasthet muliggjør kallet.
Nye Teamledere

Nytt Ukeprogram

blir vist oss som nytt Teamlederpar i Puerto

legg merke til at det

Rico. Forventningsfulle og med ydmykhet

er gjort noen

går vi til oppgaven, og etterfølger Magne/

forandringer èè

Vi, Samuel og Guri takker for den tillit som

Frøydis og Evy/ Terje sin innsats i mange
år.

Se neste side, og

Samuel og Guri Estdahl
Teamlederpar 2021/2022
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Flere melder igjen sin ankomst
til Gran Canaria og Puerto Rico.
Samfunnet på solskinnsøya åpnes igjen opp – trygt og sikkert. Vi ser
derfor med glede frem til igjen å møtes i Puerto Rico, både med kjente
og nye mennesker. Flere trofaste Medarbeidere, talere, sangere,
musikere og feriegjester har sagt at de kommer, noen i høst og noen
etter nyttår.
Berit Sundet Olsen og hennes mann Thore har igjen sagt ja til å hjelpe
til; hun som Husmor og Thore som Vaktmester. Med som Assistent for
Husmor er Jorunn Svellingen. Berit og Jorunn blir en del av Teamet
sammen Samuel og Guri.
Adelheid og Arvid Nymoen tar fra nyttår over som Husmor og
Assistent.

Ukeprogram.
Søndag
Tirsdag
Onsdag

Fredag

(med forbehold om endringer – sjekk Facebook/ hjemmeside)

Kl. 19.00 Gudstjeneste, åpen kafe i Oasen etterpå. Også direkte på FB.
Busstur ”kultur-tur” – påmelding.
Busstur ”øytur” – påmelding.
Kl. 09.00 Bønn i kirkesalen.
Kl. 10.15 Bibeltime i kirkesalen.
Kl. 19.00 ”Hele kirken synger”, åpen kafè i Oasen etterpå.
Fjelltur – påmelding.
Kl. 18.00 Kafèkveld med utlodning i Kafè Oasen.
Kl. 19.15 Turistkirkekveld med intervju, tema, minikonsert.

Kafè Oasen har åpent på dagtid fra kl. 11.00 til kl. 13.30
Mandag (Håndarbeidskafè), Onsdag Fredag og Lørdag (grøtservering på Lørdag).

Viktige datoer for sesongen 2021 – 2022:
•
•
•
•

Sesongstart høst
Siste aktivitet før jul
Første gudstjeneste etter nyttår
Sesongslutt vår

24. Oktober KL. 19.00
Onsdag 15. Desember
Søndag 9. Januar Kl. 19.00
Søndag 3. April Kl. 19.00

Bli Medlem?
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.
Gi en gave?
Vipps 580566 eller konto 7877.08.16229 - Mrk Puerto Rico. Tusen takk!
Følg oss på Facebook: Skandinaviska Turistkyrkan i Puerto Rico eller www.turistkyrkan.org
For kontakt med Teamledere: +47 900 97 745 eller samuel@oks.no

Hjertelig velkommen, vi gleder oss til å se deg. Husk, vi ber for deg!

