
Nyhetsbrev från Las Palmas, januari 2019. 

Jaha, så var det plötsligt 2019! Det har redan gått tre veckor in på det nya året och efter ett 

kort uppehåll i mellandagarna är det på nytt full rulle. Det innebär programkvällar måndag 

och fredag kvällar, begstur på tisdagar, ärtsoppa på torsdagar, gudstjänst på söndagar, 

caféverksamhet så gott som varje dag samt morgonbön tisdagsmorgnar. Vår bibelkurs på 

tisdagskvällar har också precis startat upp. Också den här terminen studerar vi Jesu liv och 

lära.   

När det förra nyhetsbrevet skrevs stod vi precis i färd med att förbereda för vårt 

julaftonsfirande i Turistkyrkan. Jag kan nu berätta att vi hade ett jättefint firande med 73 

deltagare. Först var det julbön, där julevangeliet självklart lästes, och sen blev det julbord 

med sånger och tävlingar och trivsam gemenskap.   

På annandagens morgon tågade en liten skara ner till stranden vid Las Canteras för 

dophögtid. Två av våra vänner i bibelgruppen begravde den gamla människan i Atlantens 

ljumma vatten och ikläddes Kristus. Får man klämma in ett Halleluja! 

Så måste vi ju nämna om att vi fått nya medarbetare: Eva och Alwar Berg-Almkvist. För 

många av oss välkända ansikten som gästat Turistkyrkan vid ett flertal tillfällen under år som 

ligger bakom.  Vi är mycket glada över denna förstärkning. Både Eva och Alwar är sångare 

och musiker av Guds nåde. De är dessutom väldigt trevliga människor som det är svårt att 

inte tycka om. Vi hälsar dem varmt välkomna in i Las Palmas-teamet.  

Många intressanta besök är inplanerade denna termin. Traditionsenligt kommer både 

Kaggeholms musiklinje till oss liksom Missionsbåten Elidas besättning. En annan god 

tradition är Stråkforums i Växjö besök med sin fantastiske ledare Lars Jöneteg i spetsen. 

Ytterligare ett besök vi ser fram emot med glädje är Annika och Kjell Bjurling. Den 15 mars 

håller de stor konsert i Turistkyrkan. Och kanske, kanske att våra vänner Gun-Britt och Lars-

Erik Holgersson besöker oss. Vi hoppas på det. 

På tal om traditioner så får vi för tredje året i rad besök av ett härligt gäng från Pingstkyrkan i 

Västra Frölunda under mars månad. Deras ledare heter Kalle Nordanstad, en synnerligen 

aktiv styrelseledamot i Skandinaviska Turistkyrkan. Kalle har lovat att medverka med ett 

föredrag under rubriken ”Genom mina göteborgska glasögon” Vi ser alla med spänning och 

förväntan fram emot detta och tror att det kan bli en av säsongens verkliga höjdpunkter. 

(Vad är det som gör att man blir så glad i Göteborgares närhet!?)  

Ja, detta var bara ett litet smakprov på vad som komma skall. Men brasklappen som Jakob 

ger oss i bibeln är nog bra att ta med i sammanhanget: ” Om Herren dröjer och vi får leva” 

Det enda vi vet är ju att vi lever idag. Vad morgondagen bär i sitt sköte har vi ingen aning 

om. Men NU lever vi! Och det är faktiskt ganska skönt att leva. Understundom.  

God fortsättning på 2019! 

Nisse Bergman 

 



 

 


