
Nyhetsbrev december 2019

Det är måndag förmiddag när detta skrivs. Turistkyrkans team i Las Palmas har 
precis avslutat den sedvanliga veckoplaneringen. Nu är det full fart med 
förberedelse för veckans aktiviteter: Monica och Annika finns i köket och bakar.
Kjell sitter på kontoret och pular med ekonomi och bokföring och den andra 
Annika, hon med efternamnet Bjurling, gör det fint i vår second hand-butik. 
Själv sitter jag vid datorn och skriver årets sista nyhetsbrev.

Det mesta just nu handlar om julförberedelserna, såsom julkonserten kommande
fredag, gudstjänsten den 4:e advent samt julbönen den 24:e. Och naturligtvis 
vårt julaftonsfirande med 76 förhandsanmälda deltagare. Turistkyrkans julbord 
slår det mesta och det är nog en av anledningarna till att anmälningslistan alltid 
snabbt blir fulltecknad. Ja vi har faktiskt inte ens behövs annonserar offentligt 
om julbordet vid ett enda tillfälle. 

Vi kan se tillbaks på en härlig och intressant termin på många olika sätt och vis 
med intressant besök och goda gudstjänster. Vår bibelkurs på tisdagskvällar har 
också varit ett glädjeämne.

Men mitt i glädjen drabbades vi för ett par veckor sen av stor sorg inför nyheten 
att vår vän Eva Berg-Almkvist lämnat oss. Att Eva, denna levnadsglada och 
härliga människa, inte längre finns ibland oss känns nästan ofattbart. Hon och 
maken Alwar har under åren frekvent besökt Turistkyrkan i Las Palmas och har 
också i olika omgångar ingått i teamet. Så sent som i januari och februari i år 
arbetade vi tillsammans.  Vi lyser frid över Evas ljusa minne och kommer ihåg 
maken Alwar och barnen Natalie och Patrik i våra förböner.  

Återstår bara att tacka er alla för allt stöd under terminen som gått. Stöd i form 
av goda ord, förböner och ekonomiskt bidrag till Turistkyrkans viktiga arbete. 

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett av Herren välsignat nytt 2020. 

Nisse Bergman


