
 

 

Nyhetsbrev från Turistkyrkan i Las Palmas, mars 2021 

Stora segrar! Fullsatt kyrka i gudstjänster och samlingar. Femtiotre frälsta och sextiotvå döpta i 

havet! Fyrtiotre deltagare i våra Alfakurser. Ärtsoppa serverad för 3400 personer (förutom kvinnor 

och barn) samt 104 nya medlemmar till Turistkyrkan! 

Ja, så skulle vi gärna ha velat sammanfatta 2020-2021 års säsong. Men vi får nog återkomma till den 

segerrapporten till ett senare tillfälle. Säsongen som gått har tyvärr i stället präglats av decimerad 

verksamhet, få deltagare i gudstjänster och samlingar, endast en ny medlem och inställd Alfagrupp. 

Orsaken till detta stavas: COVID-19.  

Ni som brukar titta in på vår hemsida har säkert observerat att bildmaterial och rapporter från vår 

verksamhet har varit knapphändig den här terminen. Anledningen till detta stavas också COVID-19. 

På grund av lokala restriktioner och få skandinaviska turister på plats i Las Palmas har också 

deltagarantalet i våra samlingar i Turistkyrkan varit lågt. Söndagens gudstjänster har i snitt samlat 15 

personer och ärtsoppserveringen något mer. Det är inte så kul att sätta in bilder på hemsidan som 

visar ett 15-tal personer i en kyrka som rymmer nästan 100. (Och vi vill ju gärna imponera med bilder 

på fullsatta lokaler och glada ansikten.) (Eller hur?!) Och att se samma ansikten gång på gång på vår 

sida är kanske inte heller så uppbyggligt. Detta sagt som en orsak till det skrala bildmaterialet.  

Men när vi skall sammanfatta säsongen så är det ändå med tacksamhet till Gud för allt vi fått vara 

med om. Vi har lärt känna människor som aldrig tidigare besökt vår kyrka, vi har kunnat hålla 

regelbundna bibelstudier och bönesamlingar samt firat söndags-gudstjänster vid exakt 20 tillfällen. Vi 

har också inbjudit till programkvällar på fredagar samt till både café och ärtsoppa. Två dagar i veckan 

har vår secondhandbutik hållit öppet. Och lite nu och då har vi besökt skandinaviska turister som av 

olika anledningar hamnat på det statliga sjukhuset Nigrin. 

Nu stänger vi butiken för den här gången och tackar för oss. Tack för förbön och omtanke. Vi har 

behövt dem båda. 

Den 17 oktober slår vi upp portarna på nytt. Om Herren dröjer och vi får leva.  

Varm hälsning 

Nils-Erik Bergman 


