
 

 

Nyhetsbrev från Turistkyrkan i Las Palmas. December 2020. 

Vi är inne på kort final. Åtminstone för den här terminen. När detta skrivs är vi snart framme vid 3:e 

advent. Javisst går tiden fort! 

 Mycket nu handlar om julen. Köpcentrarna i Las Palmas startade upp julen redan i början av 

november. Vi för vår del försöker hålla en mer normal takt. Julgranen finns på plats i kyrkan och 

adventsstaken likaså. Gudstjänsterna präglas av julens ankomst både i förkunnelse och sångval och 

julmusiken strömmar ur högtalarna när caféet håller öppet. På programmet står nu jul-café med 

lotterier, risgrynsgröt och skinksmörgås och fredagen före jul sjunger vi in julen i en speciell sång-och 

musikkväll. På Julafton blir det julbord i kyrkan för ett 25-tal personer.  

Allt detta sker som ni förstår under Corona-anpassade former. För ett år sen hade vi knappt hört 

talas om Corona, nu vet en hel värld vad det handlar om. Vi gör vad vi kan för att leva upp till kraven 

och uppmanar folk att hålla avstånd, tvätta händerna och behålla ansiktsmasken på så mycket det 

bara är möjligt.  

Här i Las Palmas är Coronaspridningen under kontroll. Alla bär sin ansiktsmask och patrullerande 

poliser ser till att föreskrifterna efterlevs. Skulle någon komma på iden att ens dra ner masken under 

näsan och polisen ser det blir det en reprimand. Och skulle någon komma på den befängda iden att 

strutta runt helt utan ansiktsmask så blir det dryga böter. 

Många av de Turistkyrkans vänner som vanligtvis finns här denna tid på året håller sig hemma i 

Sverige, Norge och Finland. Vi saknar dem mycket. Det positiva med detta kan kanske vara att 

trängseln i kyrkan inte är så stor. Gudstjänsterna samlar runt 15 personer och ärtsoppan på torsdagar 

några fler. Men vi tröstar oss med att vi faktiskt samlar dubbels så många här som det är tillåtet att 

samlas hemma i Sverige. Men det är en klen tröst. Vi sörjer i våra hjärtan över att situationen ser ut 

som den gör och att folk inte kan samlas för att fira gudstjänst som tidigare. Måtte dagen snart vara 

här då livet blir normalt igen. 

Trots färre besökare än normal så gläder vi oss över att få se nya ansikten ibland oss. Vi har lärt 

känna folk under de här månaderna som aldrig satt sin fot i vår kyrka tidigare. En av dem kom hit av 

ett misstag! Han gick in på en matservering och frågade efter vägen till Skandinaviska Klubben, som 

ju är något helt annat än Skandinaviska Turistkyrkan. Restaurangägaren gav honom adressen till 

Turistkyrkan. Trots att han fick fel adress så kom han rätt. Vi ser honom nu på nästan alla våra 

samlingar och även på gudstjänsterna på söndagarna. Tänk att ett misstag kan bli så rätt! 

Nu vill vi alla i teamet (som består av Annika och undertecknad) önska er alla en riktigt God Jul och 

ett av Herren välsignat Nytt År. Vi tror från djupet av våra hjärtan att det blir ett nådens år från 

Herren! 

Nils-Erik Bergman 

 

  


