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Så är vi igång igen. Denna termin med ett nytt team bestående av undertecknad med hustru 

Annika, Monica Bokenstrand, Reidun och Lars Westberg samt Dan Ådahl.   

Paret Westberg är veteraner och har följt Turistkyrkans arbete på nära håll under många år, 

Reidun som ansvarig för kansliet i Stockholm och Lars som ordförande. När min fru och jag 

kom in i bilden var det Lars som satt som ordförande. Vi har under åren haft den bästa 

tänkbara relation och Lars har varit och är en stor tillgång för Turistkyrkans arbete. Att nu 

under några månader få arbeta tillsammans med Reidun och Lars känns som ett stort 

privilegium.  

Dan är en ny bekantskap för oss andra. Han har tagit oss med storm! Hans musikalitet och 

trevliga sätt gör att han är synnerligen lämpad för den här uppgiften. Dans hustru Gitte har 

jobb att sköta hemma i Kungsbacka men kommer och hälsar på lite nu och då.  

Terminen är fortfarande ung men det känns som om vi varit i gång länge. Så mycket har hänt 

under bara ett par veckors tid. Nu väntar besök av diverse gäster och körer: Gospelgruppen 

Moments från Norge, Kaggeholms musiklinje, Stråkforum från Växjö och Elidas besättning, 

för att bara ge ett litet axplock.  

Nu kör vi också igång en ny Alpha-grupp för dem som är nyfikna på att få veta mer om 

kristen tro. Den andra bibelstudiegruppen fortsätter som vanligt.  

Bland allt som vi gläds över så är vi också glada över att vår fina kyrka används av fler än oss. 

Just nu är det sex olika kyrkor och organisationer som har bruk av lokalerna. Förutom 

Turistkyrkan så finns här Finska Turistkyrkan, Finska Lutherska kyrkan, Svenska kyrkan, en 

sydkoreansk församling samt A.A.  

Tack för din hjälp i förbön och ekonomiskt stöd. Och besöker du oss under den här terminen 

så tar vi tacksamt emot gåvor i form av ärtor och kaffe.  Båda har en strykande åtgång.  

Nisse Bergman 

 

 

 


