
 

 

Nyhetsbrev från Turistkyrkan i Las Palmas.  

Vi är redan inne i sista veckan av januari när detta skrivs. Oj, vad fort det går! Och här har det hänt en 

hel del sen sist. Gudstjänster, bergsturer, sång och musikkvällar avlöser varandra, liksom cafémöten 

och intressanta besök. Inget av detta skulle fungera om det inte vore för alla fantastiska volontärer 

som ställer tid och kraft till förfogande. Vi är såå tacksamma för dem alla!  

Café-verksamheten ja! Allt fler verkar hitta vägen till Turistkyrkans servering, speciellt torsdagar då vi 

serverar ärtsoppa.  Vid dessa tillfällen är det märkbart att våra lokaler är för små. Det är trångt, om 

man säger så. Men stämningen är alltid god och vi märker att folk kommer tillbaks torsdag efter 

torsdag. En dam kom fram till mig för ett tag sen och sa: ” Jag skall resa hem i morgon, men jag vill 

bara att ni skall veta att det bästa på hela semestern var ärtsoppan i Turistkyrkan” Ett betyg så gott 

som något.  

En succé blev också vår Tapas-servering för några veckor sen. Tapas är speciella smårätter från 

Spanien som ser ut som mini-sandwich. Flickorna i köket kläckte iden med att tillverka 

specialdesignade Svenska Tapas. Kolla på vårt fotogalleri på hemsidan så ser du hur det såg ut. Vi 

återkommer med detta vinnande koncept, var så säker.  

Men vår primära uppgift här är inte att servera vare sig ärtsoppa eller Tapas. Vår längtan är att få visa  

Jesu kärlek och omsorg till varje människa vi möter. Det är det som motiverar oss och ger oss glädje i 

arbetet. Tillfällena till detta är många och vi gläds över att ständigt möta s.k. ”utomstående” i våra 

gudstjänster och samlingar. Fast vi märker mer och mer att dessa underbara människor snarare är 

närstående än utomstående. 

Nu väntar efterlängtade besök. Vad sägs om Gun-Britt och Lars Erik Holgersson, Kaggeholms 

musiklinje, Elida, Lars Jöneteg, Torkel Selin, Tore Pansell, Eva och Alvar Berg/Almkvist och Kalle 

Nordanstad? Inga dåliga grejor!  

Bed gärna för oss och Turistkyrkans arbete. Vi behöver det. Och har du vägarna förbi så är vi mycket 

tacksamma om du vill ta med dig några paket ärtor. Vi behöver det också. 

Varm hälsning (21 grader) 

Nisse Bergman 

 

 

 


