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Ja, så är vi igång igen! Sen en dryg vecka tillbaks är portarna på Calle Galileo nr 40 där Turistkyrkan 

huserar, på nytt öppnade. 

Vi har hunnit med både gudstjänster, allsångskvällar, salig blandning och ärtsoppa. Trots att det ännu 

är tidigt på säsongen och den riktiga turistinvasionen ännu inte kommit i gång, så har tillströmningen 

varit god.  

Resebolaget Ving låter oss också i år få informera på deras träffar. Varje torsdag och söndag morgon 

får vi träffa turistgrupper och berätta om vårt arbete. Denna generositet från Ving gör att vi ständigt 

når nya människor med information om att vi finns. En hel del av dem vi når på dessa träffar hittar 

också vägen till både vårt café och till våra olika samlingar.  

Vårt fasta team utgörs den här hösten och vintern av en något decimerad skara. Den består av Kaija 

Raskinen, Annika Bergman samt undertecknad. Owe och AnnMari Åsberg skulle enligt planerna 

ingått i teamet, men så har det tyvärr inte blivit. En ryggoperation för AnnMaris del har satt käppar i 

hjulet. Owe och AnnMari har en fantastisk förmåga att få kontakt med människor och sprida värme 

och glädje omkring sig. Vi saknar dem mycket och uppmanar er alla som läser detta att komma ihåg 

dem i era förböner. 

Också vi som finns plats är tacksamma för förböner och omtanke. Vi är helt beroende av Guds kraft 

och hjälp. Och så är vi tacksamma över ärtor och kaffe! Det går åt massor av båda sorter. Planerar ni 

att resa ner till oss så är vi mycket glada om ni bereder plats i resväskan för dessa för oss nödvändiga 

produkter. Ärtsoppan på torsdagar är en hit. I fjol hade vi vid ett par tillfällen över 100 matgäster och 

vi hoppas och tror på bra tillslutning även den här säsongen.  

Nu ser vi fram emot en spännande höst med många intressanta samlingar. Närmast är det 

gospelkonsert med gruppen Embraced från Uddevalla, visselkonsert med proffsvisslaren Tormod 

Borgen Rogne samt föredrag av fredspristagarens Denis Mukweges kompis Birger Thuresson. Bara 

för att ge ett litet axplock av allt det som händer här i Las Palmas. 

Välkommen att titta in hos oss om du har vägarna förbi! 

Varm hälsning 

Nisse Bergman 

 


