
Nyhetsbrev från Las Palmas oktober 2019. 

Tro det eller ej, men det är faktiskt så att vi precis har påbörjat vår fjärde säsong i Turistkyrkan i Las 

Palmas. Med vi avser jag Annika, min kära livskamrat sedan snart 42 år, och jag själv, Nisse. Till vår 

hjälp har vi denna termin Monica Bokenstrand, Florence och Bengt-Göran Bengtsson samt Annika 

och Kjell Bjurling. Samtliga härliga människor som vi samarbetat med tidigare och som vi sätter stort 

värde på. 

Fjärde säsongen för vår del alltså, men självklart är Turistkyrkans missionsarbete äldre än så: 

Skandinaviska Turistkyrkan går faktiskt in på sitt femtiosjätte verksamhetsår. Åren rullar på.  

Jag slutar aldrig att fascineras över Guds vägar när det här missionsprojektet startade upp och tog sin 

form: En man som av sin läkare beordras vila på en plats på jorden där klimatet är behagligt och 

krafterna kan återhämtas. Las Palmas blir platsen.  

Väl där börjar Gud tala till honom om hans egna landsmän som befinner sig på samma plats och som 

far illa. En handlingsplan tar form för att komma dem till hjälp. Fröet till Skandinaviska Turistkyrkan 

har såtts, det gror, tar form och växer. Året är 1963, mannen kommer från Norge, hans namn är 

Mattias Korsvold. Resten är historia.  

Femtiosex är senare finns vi här på samma plats och med samma uppdrag: Att ge evangelium till 

människor som behöver Gud.  

För alla oss som arbetar i Turistkyrkan är det viktigt att vi ständigt påminner oss om vår historia och 

hur allt en gång började. Om hur intentionerna såg ut då och vad som var drivkraften och 

målsättningen för det hela.  

Det är många som under åren engagerat sig i Turistkyrkans verksamhet i Las Palmas, som lagt ner tid 

och kraft, själ och hjärta. Några av dem är Gun-Britt och Lars-Erik Holgersson. Under sammanlagt 12 

års tid ledde de verksamheten på Calle Galileo till glädje och välsignelse för många.  

 I slutet av augusti månad nåddes vi av budet att Gun-Britt fått sluta sina dagar på den här jorden. 

Det var med bestörtning vi mottog beskedet. Det känns så overkligt att Gun-Britt inte längre finns 

ibland oss. Att vi aldrig mer på den här jorden skall vi få lyssna till hennes sprudlande glada skatt, och 

aldrig mer skall få entusiasmeras av hennes innehållsrika sånger och tänkvärda predikningar. 

Turistkyrkan i Las Palmas sörjer en älskad vän och medarbetare.  

Låt oss komma ihåg Lars-Erik i våra förböner och även barn och barnbarn. Vi förstår att sorgen och 

saknaden är stor. 

Inför en ny termin vill jag tacka er alla som ber och tänker på Turistkyrkan. Vi behöver era förböner! 

Vad vi också behöver är påfyllnad av både senap, ärtor och kaffe. Tänk gärna på det när du packar 

väskan för att besöka oss under säsongen.  

Varmt välkommen till Turistkyrkan i Las Palmas! 

Nisse Bergman  

 

 

 


