
Värmen lockar och kyrkan välkomnar 

 

Café, lånebibliotek och gudstjänster - Svenska kyrkan på Gran Canaria är en samlingspunkt 

för många äldre "långliggare". Foto: Ewa Almqvist 
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Under vinterhalvåret flyttar en del svenska pensionärer tillfälligt till 

sydeuropa. Klimatet är behagligt och lindrar eventuella hälsoproblem. 

Svenska kyrkan på Gran Canaria är en naturlig mötesplats till vardags och 

fest - och ett stöd i svåra situationer. 

Värmen på Gran Canaria gör ön till ett populärt resmål. Flera av långliggarna är aktiva i 

Svenska kyrkan på ön som firar 25 år i år.  

Ett av svenskarnas favoritresemål under vinterhalvåret är Gran Canaria. Det säkra klimatet 

med värme och sol lockar. De flesta turisterna spenderar en vecka eller två på ön, men en 

grupp flyttar ner till Gran Canaria när höstrusket drabbar Sverige. Långliggarna kan bo i flera 

månader utomlands. Helena Sahlin är en av dem. Hon har varit nere varje vinter i över tio år. 

Hon berättar om våndan inför flytten på hösten. 

- Innan jag åker ner vill jag inte åka och tänker ”usch, det här går inte” och sedan när jag ska 

åka hem på våren då vill jag inte åka därifrån. Det är något med uppbrottet. 

Värme och trygghet 

Helena Sahlin brukar åka ner i oktober och sedan stanna till i april-maj. Det är ljuset och 

värmen hon längtar till. 

- Det är klimatet som gör det. Man mår mycket bättre. Sedan är det väldigt mycket turister, 

men det får man glömma bort. Vänner frågar mig varför jag åker hit när jag kan ha hela 

världen som lekstuga, jag har arbetat på ett flygbolag. Det är tryggheten svarar jag, en trevlig 

miljö och kyrkan också. 

Gudstjänster, sjukbesök och kanelsnäckor 

I San Augustin ligger Svenska kyrkan stationerad. Anders Björnberg är omtyckt kyrkoherde. 



Vilka behov fyller ni för de som flyttar ner och stannar över vintern? 

- Vi gör det som ingen annan gör, erbjuder ett regelbundet gudstjänstliv med daglig andakt 

och söndaglig gudstjänst. Det gäller även vigslar, dop, konfirmation och begravning samt ett 

dagligen öppet andaktsrum. Genom främst gudstjänsterna och viss programverksamhet 

erbjuder vi också möjligheter att fira svenska högtider och traditioner. 

Ett viktigt behov att möta är sjuk- och hembesök, där hjälper också kyrkan till med kontakter 

med anhöriga i Sverige. Tina Holm är cafévärd och möter många av svenskarna på Gran 

Canaria. Hon berättar om caféet. 

- Vårt café är en vardaglig mötesplats, där vi också har ett stort lånebibliotek, "filmotek", 

dagsfärska dagstidningar och veckotidningar. Våra härbakade svenska kanelsnäckor är snudd 

på världsberömda... 

Arbetar ideellt under vintern 

Helena Sahlin ligger inte och solar utan arbetar ideellt i Svenska kyrkan på Gran Canaria 

under vinterhalvåret. Hon har varit kyrkvärd, suttit i kyrkorådet, sjungit i kyrkokören och läst 

dikter under musikaftnar.  

En annan flyttfågel, Rigmor Hillström, arbetar också frivilligt. Hon är med i kyrkans 

basargrupp och vid behov hjälper hon till med kaféservering när hon och hennes man Arne 

bor på ön. Arne berättar om hur de upptäckte Gran Canaria. 

- Vi hade varit nere på ön på rehabilitering några gånger, jag för min tandläkarrygg och 

Rigmor för att hennes leder blev bättre i den jämna temperaturen. Vi lärde känna folk i kyrkan 

och tyckte att det var behagligt att bo där. Först hyrde vi, men nu har vi haft vårt hus i nio år. 

Vi brukar skämta om att vi gör samma saker som hemma, men i shorts. 

Släktbanden 

Arne och Rigmor Hillström som båda är pensionärer brukar åka ner i oktober, komma hem till 

advent för att sedan åka ner igen i februari och stanna till april. De tycker att ett halvår i sträck 

skulle vara för länge. De vill hem till barn och barnbarn.  

Arne har en affärsverksamhet tillsammans med sin son så de hörs av flera gånger i veckan. 

Dottern brukar komma ner med sin familj någon vecka både på höst och vår och ibland är 

barnbarnet med i kyrkans barngrupp. Arne som spelar golf är alltid med när kyrkoherde 

Anders Björnberg bjuder in till putting. 

- Det mesta kyrkan gör där är i en positiv anda. Anders och de andra i kyrkan är mycket 

sociala och trevliga. Man känner sig alltid välkommen. 

Anders Björnberg förklarar varför kyrkan arrangerar putting. 

- Med den lördagliga "golf-puttingen" erbjuder vi en lättsam mötesplats till fromma för både 

kropp och själ. Det är en verksamhet som vi bedriver i gemenskap med Skandinaviska 

klubben på Gran Canaria. 

Firar 25 år på Kanarieöarna 

Svenska kyrkan firar 25-årsjubileum i San Agustin. All verksamhet kläs in i jubileumsloggan 

från 28 oktober till 20 december. Inbjudna gästmedverkande är prosten Björn Rydberg och 

hans hustru diakonen Ulla Rydberg, som var ansvariga för etableringen i San Agustin. De 

medverkar vid en jubileumsmässa 28 oktober och vid en särskild programkväll tre dagar 



senare. Helena Sahlin åker ner till jubiléet. Familjen Hillström har redan åkt med shortsen 

nedpackade. 

Helena Thorén 

 

Helena Sahlin. Foto: Svenska kyrkan på Gran Canaria 

 

Anders Björnberg. Foto: Johan Ehrning 

Rikskollekt  

Söndagen den 3 november är det rikskollekt till Svenska kyrkan i utlandet. Läs mer här!  

Svenska kyrkan på Gran Canaria  

Svenska kyrkan på Gran Canarias webbplats  

  

 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642717
http://www.svenskakyrkan.se/grancanaria

