
 

Las Palmas 2021-10-28 

Kära vänner! 

Sen tre veckor tillbaks är vi igång igen på Calle Galileo. Nu i en nyrenoverad kyrka 

där fasaden putsats och målats om och där samtliga fönster i lägenheter och trapphus 

har bytts ut. Frågar du mig så ser det riktigt fint ut.  

Vi har mjukstartat lite grand och har inskränkt verksamheten de första veckorna till 

gudstjänster och caféverksamhet. Men nu när hela teamet är samlat ser verksamheten 

ut ungefär som den brukar, med programkvällar, bergsturer, bibelstudier, 

secondhandverksamhet, gudstjänster och en hel del annat. 

Teamet denna höst består förutom av Annika och mig också av Florence och Bengt-

Göran Bengtsson. Dom är varma i kläderna och har ingått i teamet tidigare. Till stor 

glädje och välsignelse kan tilläggas.   

Den världsberömda pandemin ser vi inte så mycket utav, tack och lov. Livet ser i stort 

sett ut som det gjorde innan allt brakade samman. Restauranger och caféer håller öppet 

ungefär som vanligt, det råder inget munskyddstvång utomhus, trängseln på 

badstränder och promenadstråket är tillbaks till det normala och flygplanen lyfter och 

landar hela tiden. 

Vår bön och förhoppning är att vi också denna säsong skall få möjlighet att skapa 

många nya kontakter och få dela med oss av Jesus till dom vi möter. Det verkar som 

om solen och värmen också gör gott för den invärtes människan. Vi tycker oss märka 

att folk har lättare att tala om frågor som rör tron och det inre livet när de är på 

semester.  

Planerar du in en resa till Kanarieöarna framöver så vill vi hälsa dig varmt välkommen 

till vår kyrka på Calle Galileo nr 40, centralt belägen i Las Palmas turistkvarter.  

Vi brukar ju tjata om behovet av ärtor och kaffe i våra nyhetsbrev. Det ska ni slippa 

denna gång. Däremot får du gärna ta med dig en bra kristen bok och skänka den till 

vårt bibliotek. Vi har gott om böcker både i biblioteket och i vår secondhandbutik, men 

tyvärr ganska få böcker med specifikt kristet innehåll. Vi tar helst emot lite nyare 

böcker om du förstår vad jag menar.  (Och skulle du få plats med ett paket ärtor i 

resväskan så är det klart att vi med tacksamhet tar emot det också.)  

Här på vår hemsida kan du hitta information om våra samlingar och öppettider. Gud 

välsigna dig riktigt gott! 

Nisse Bergman 

Teamledare, Las Palmas 


