
Nyhetsbrev december 2018 

”Det är advent, det är advent” 

Ja, så sjunger vi frekvent dessa dagar.  Och idag på förmiddagsgudstjänsten tände vi det andra ljuset i 

adventsstaken.  

Detta är en härlig tid på året då vartenda litet ljus påminner oss om det sanna ljuset, Jesus Kristus, 

som kom till vår värld för att skingra mörkret.  

Mycket har hänt sen sist av gudstjänster, konserter och samlingar av olika slag. Publiktillströmningen 

har för det mesta varit riktigt god och vi har haft härliga besökare som bjudit på skön gospelsång och 

intressanta föredrag. 

Också denna termin har vi anordnat bibelkurs för dem som vill veta mer om kristen tro och fördjupa 

sig i Jesu liv och undervisning. Varje tisdagskväll har vi öppnat bibeln och ställt frågor som: Vem är 

Jesus? Vad vill han oss? Vad var det han lärde? Just nu håller vi till i Bergspredikan. Oj, vilken 

undervisning vi möter där! Två av våra elever vill döpas och snart blir det dop vid Las Canteras.  

Som en del av er vet har vi varit underbemannade under hösten. Men Gud är god och har sänt sina 

änglar till oss i form av David Brogell, Birgitta och Clarence Axelius samt Florence och BG Bengtsson. 

Vi hade också glädjen att få ha Hans-Åke och Monica Sjöstrand hos oss under nästan två veckors tid i 

början av november. De hjälpte oss med bokföring och ekonomi på ett förtjänstfullt sätt. Och sen har 

vi haft god hjälp av Malin Henriksson och en hel rad andra volontärer.  

I fredags hade vi traditionsenlig julbasar som samlade mycket folk. Basaren avslutade med en samling 

i kyrkan där vi sjöng julsånger samt fick vara med om luciatåg. Det var en grupp elever från Svenska 

Skolan i Las Palmas som tjuvstartade lucia och bjöd på ett mycket uppskattat program. Det blev en 

bra repetition inför det stora luciafirandet som vi firar på luciadagen i Engelska kyrkan.  

Här i Las Palmas startade julen redan i början av november. Då fanns den stora julgranen utanför 

köpcentrat Las Arenas redan uppsatt och julskyltningen var i full gång.  

Hos oss i Turistkyrkan blir det julbön på julafton med efterföljande julbord för förhandsanmälda. I 

skrivandets stund är det 71 personer anmälda. Men erfarenheten säger att det blir fler. Det kommer 

att bli trångt och saligt. 

Med denna lilla rapport från vår lilla stad önskar vi er alla en välsignad Jul och Nyårshelg. 

Nisse Bergman 

 


