
 

 

Nyhetsbrev från Turistkyrkan i Las Palmas. Januari 2021. 

Jag håller som bäst på att lära mig att skriva 2021. Det är inte så lätt; vanans makt är stor. Men vi är 

ju redan snart fyra veckor in på det nya året så felskrivningarna är inte riktigt lika frekventa som de 

var de första dagarna.  

På söndagens första gudstjänst sjöng vi Ingemar Olssons fina sång: ”Ett Gott Nytt År i Jesu namn” Och 

om 2021 skall bli ett bättre år än det som gått så behöver vi hjälp från Jesus. Varje dag och stund. På 

hans nåd beror allt. 

Annika och jag har på nytt blivit påminda om detta under senare tid då vi drabbats av en del 

krämpor. De kom lämpligt nog i mellandagarna då aktivitetsnivån ändå var lägre än normalt. Vi tackar 

Gud för att det finns hjälp att få i situationer som dessa och vi har bara gott att säga om läkarvården 

på Gran Canaria. Vi drabbades märkligt nog samtidigt men av olika saker. Nu står vi på benen och vi 

tror vi lever vidare ett tag till.   

Det känns bra att vara igång igen, men också denna termin sker Turistkyrkans verksamhet i 

reducerad omfattning.  

När vi förra onsdagen som vanligt förberedde torsdagens ärtsoppa och Annika precis lagt ärtorna i 

blöt ringde telefonen. Det var Kim på konsulatet som berättade att nya Coronarestriktioner trätt i 

kraft, restriktioner som också berör vår verksamhet. Detta innebar att vi för första gången under vår 

tid i Turistkyrkan måste ställa in ärtsoppa-serveringen. De nya bestämmelserna gäller samtliga caféer 

och restauranger som har servering inomhus. Utomhusserveringarna får bedriva sin verksamhet som 

vanligt. Restriktionerna har att göra med att Corona-läget försämrats på Gran Canaria och 

myndigheterna av den anledningen har måst skärpa reglerna.  

Den verksamhet som vi för tillfället bedriver handlar om gudstjänster på söndagar, bön på tisdags-

morgnar samt bibelstudium på fredagsförmiddagar. De sjukbesök vi normalt gör på Negrin-sjukhuset 

varje vecka har också måst ställas in p.g.a. att besöksförbud för närvarande råder. 

Men vi tror på ett liv efter Covid-19 och ber, tror och hoppas att dagen snart är här då livet på nytt 

återgår till det normala.  

Medan vi väntar på bättre tider förbereder vi oss för renovering av Turistkyrkans fasad. Nya fönster 

håller på att tillverkas till de fyra lägenheter som finns i vår fastighet. Förhoppningsvis finns de snart 

på plats. Sen ska fasaden renoveras, putsas och målas. Det kommer att bli riktigt fint! Vi utlovar 

bildbevis på det framöver. 

Tack för fortsatt stöd till Turistkyrkan i Las Palmas i form av förbön och ekonomiska bidrag. 

Hälsningar 

Nils-Erik Bergman 

 

 



 

 

 


