
 

 

Nyhetsbrev från Turistkyrkan, Las Palmas. Oktober 2020. 

 

Allt är som vanligt, men inget är sig likt. 

                                                                                                                                                                                      

Ja, så kan man nog sammanfatta uppstarten av den nya säsongen i Turistkyrkan i Las Palmas. 

Allt är som vanligt så till vida att Turistkyrkan fortfarande finns på Calle Galileo nr. 40, att havet är lika 

skimrande vackert som det alltid har varit, att solen lyser över både onda och goda och att 

Restaurang Den Glada Tuppen håller öppet och sin vana trogen bjuder på fantastisk mat. 

Men inget är sig likt i den bemärkelsen att alla bär munskydd, avstånden mellan människor är större, 

det är färre människor på stranden och etablissemangen stänger före midnatt. 

Det som är nytt för i år är också sättet vi hälsar folk välkomna till våra gudstjänster och samlingar: Vi 

sätter en pistol i pannan på dem och trycker av! Ja, det är inte så dramatiskt som det låter; vi tar helt 

enkelt temperaturen och kollar att ingen med febersymptom slinker in. Vi för också anteckningar på 

folk och noterar namn och telefonnummer, uppmanar dem att tvätta händerna och att hålla avstånd. 

Inga kramar, bara en liten lätt vinkning. Allt för att uppfylla myndigheternas krav. 

Men le får vi göra. Och det gör vi så ofta vi kan. (Även om det inte syns så bra under munskyddet) För 

mitt i alla restriktioner och föreskrifter så är det en stor glädje att få mötas på nytt och få fira 

gudstjänst och dricka kaffe tillsammans. 

På grund av de omständigheter som råder är teamet denna säsong starkt reducerat och består endast 

av Annika och mig. Men vi har god hjälp av volontärer som heter både Eva, Tommy och Malin.  Exakt 

hur verksamheten kommer att bedrivas vet vi inte riktigt, vi får pröva oss fram. Men vi firar gudstjänst 

varje söndag kl. 11.00 och samlas också till både morgonbön och bibelsamtal under veckan. Caféet 

håller också öppet under Corona-anpassade former. Och vi försöker oss också på ärtsoppservering 

med start första torsdagen i november månad. Bara för en liten stund sen ringde en dam och undrade 

just över detta. 

 Du kan hålla dig uppdaterad här på vår hemsida och se vad som händer vecka efter vecka. 

Just nu gläder vi oss åt att Corona-pandemin går åt rätt håll här på Gran Canaria. I skrivandet stund 

handlar det om 23 fall på 100 000 personer. 

Vi är alltid i behov av förbön och ekonomisk hjälp, men det känns som om vi är i extra behov av båda 

sorter just nu. Be för oss att vi mitt under pandemin skall få möjlighet att nå skandinaviska turister 

med det glada budskapet om Jesus Kristus. Det är därför vi är här. 

Nils-Erik Bergman 

 

 


