
Nyhetsbrev från Turistkyrkan i Las Palmas, mars 2020. 

Då är det dags för säsongens sista nyhetsbrev. Vi är en bit in i mars månad och vi skönjer slutet av 

den här terminen. Dags att göra bokslut alltså. 

Som alltid har livet här i Turistkyrkan i Las Palmas varit jobbigt och härligt, besvärligt och underbart, 

glädjefyllt och bedrövligt. MEN jag kan försäkra: glädjen och tacksamheten vinner med hästlängder!  

Tacksamheten riktar sig först och främst till Gud som tillåter oss att få finnas med i det här arbetet. 

Hans kraft, hjälp och stöd är förutsättningen för att det funkar.  

Men Herren har också tjänare på den här jorden som ställer sina liv och gåvor till hans förfogande. 

Utan deras hjälp skulle det inte vara lätt att bedriva den verksamhet vi gör.  

Ingemar och Birgitta Nilsson hör till denna grupp av människor. De har under åren villigt och glatt 

kommit oss till hjälp med olika praktiska sysslor; Birgitta främst i vår Secondhandbutik och Ingemar 

som chaufför på våra bergsturer. Efter många år som långliggare i Las Palmas har de nu fattat 

beslutet att avveckla sitt boende för att inte mer återvända. Vi kommer att sakna dem! 

Under den sista bergsturen vi gjorde med Ingemar som chaufför bjöd han oss på en uppskattad 

överraskning. När vi som vanligt gjorde ett besök i grottkyrkan i bergsbyn Artenara drog han fram sin 

fiol och sa inför den församlade turistgruppen: - Jag har alltid önskat att få spela ”O store Gud” på 

min fiol i den här kyrkan. Nu vill jag så här på min sista färd uppe i bergen förverkliga min dröm. 

Så spelade han en vers och refrängen på sin fiol. Sen stämde vi alla in i orden ”Då brister själen ut i 

lovsångs ljud. O store Gud. O store Gud.”  Den fantastiska sången som en gång föddes i en liten ort i 

sydöstra Småland och som nu sjöngs över hela världen fyllde nu den lilla kyrkan uppe i de kanariska 

bergen. Atmosfären var förtätad och jag kommer aldrig att glömma det. 

Vi i Turistkyrkans team säger från djupet av våra hjärtan tack till Ingemar och Birgitta och alla andra 

härliga människor som kommit oss till hjälp i arbetet. Annika och jag vill tacka Reidun och Lars 

Westberg och Dan Ådahl som varit till så stor välsignelse i vårt team. Och Monica! Vår kära Monica 

Bokenstrand som vi är så tacksamma över och som vi uppskattar SÅ mycket! Hennes hjälp har varit 

ovärderlig. Vi gläds över att hon och hennes Anders kommer tillbaks till Las Palmas, även om 

uppgiften i teamet inte blir på samma sätt som tidigare. 

 Tacket gäller i allra högsta grad också er där hemma som finns med i förbön och ekonomiskt 

support. Tack för att ni stöder vårt missionsarbete bland skandinaviska turister. För ett 

missionsarbete är det. Ett härligt sådant! 

En skön vår och sommar önskar vi er alla! 

Nisse Bergman   

  


