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Nu är vi några veckor in på det nya året och aktiviteterna i Turistkyrkan är i full 

gång. Det nya teamet är på plats och består under våren av Lillemor och Kjell 

Boman, Dan Ådahl samt Annika Bergman och undertecknad.  

Trots restriktioner och färre turister än normalt har vi haft en bra terminsstart 

med fina samlingar. Vi saknar många av de gamla vännerna men nya kommer i 

stället. Men färre besökare än under ett normalår till trots gläds vi över de som 

kommer. Ett av glädjeämnena är att vi fått i gång en ny Alpha-kurs. Den består 

av sju personer som vill veta mer om den kristna tron.  

Vi gläds också över att Elidas besättning med kapten Stefan Abrahamsson i 

spetsen besöker oss under våren. Det gör också mästervisslaren Tormod Borgen 

Rogne från Norge. Smolken i glädjebägaren är att Kaggeholms musikelever 

ställt in sitt inplanerade besök liksom Stråkforum från Växjö. P.g.a. ohälsa har 

också vår vän Bengt ”Buskas” fått säga återbud till ett inplanerat besök.  

Just nu står mandelträden i blom uppe i bergen. Det är bedårande vackert. Vi har 

möjlighet att bese detta spektakulära skådespel varje tisdag då vi anordnar turer 

till bergsbyarna. Fast blomningstiden är kort och om ett par veckor är det över.  

En del av deltagarna på dessa utflykter har blivit våra trognaste besökare och de 

dyker upp i så gott som alla våra samlingar. En av dem sa för ett tag sen: ”-Det 

känns som om det här är min familj” Bättre betyg än så kan man nog inte önska 

sig.  

Behovet av gåvor i form av ärtor och kaffe är som alltid välkommet. Planerar du 

in en resa till våra breddgrader så är vi mycket tacksamma över dessa för oss 

nödvändiga produkter. Ärtsoppan på torsdagar är fortfarande den samling under 

veckan som samlar flest folk. Mellan sextio och sjuttio matgäster brukar det bli.  

Det som vi dock mest av allt behöver är förböner och ekonomisk stöttning. 

Skandinaviska Turistkyrkan behövs för att semestrande skandinaver ska få höra 

berättas om Jesus. Du är med och gör det möjligt. Från hjärtat: TACK!  

Nils-Erik Bergman                                                                                               

Teamledare, Turistkyrkan Las Palmas     


