Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm
Torre Principado, local 12,
avda de Madrid 26,
ES-03503 Benidorm
Mail: info@turistkyrkan.net
Web: www.turistkyrkan.net
Kort historikk om Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm
Det svenske Helgelseförbundet drev fra 1973 evangeliseringsvirksomhet i Spania. «Skandinaviska
Turistkyrkan Benidorm» (STKB) ble etablert i 1988. STKB er tverrkirkelig (økumenisk) med innskrevne
medlemmer som kommer fra ulike trossamfunn i hjemlandene i Norden. I samsvar med vedtak på
generalforsamlingen ble STKB selvstendiggjort og først på 2000-tallet kjøpte STKB kirkelokalene etter at
kirken fikk egen registrering hos myndighetene i Justisdepartementet i Madrid (Entidad Religiosa 019163).
Fra STKBs vedtekter (stadgar) siteres følgende målsetting:
 I første hånd å forkynne evangeliet om Jesus Kristus for mennesker fra de nordiske land i Spania, både
fastboende og tilreisende.
 For å nå dette mål vil STKB søke å være et åndelig og sosialt hjem for turister og fastboende fra Norden
og holde gudstjenester, møter, foredrag og kursvirksomhet slik at besøkende kan få:
o Personlig tro på Jesus Kristus og bekjenner Ham som Herre og Frelser
o Leve et liv i etterfølgelse og fellesskap med Jesus Kristus og leve et liv i fellesskap med
hverandre
o Se sitt ansvar for sin neste, uansett rase, religion eller politisk oppfatning, og særskilt finne
veien til vitnesbyrd og tjeneste blant fattige og undertrykte
o Virke for enhet i Kristus
Økonomisk støtte
Faste månedsgaver og/eller enkelt-gaver til STKB kan gis på en av følgende måter:
I Norge:
I Sverige:
I Spania:

DNB konto nr. 1645 03 71541, eller VIPPS nr. 136 928.
Bankgiro 5610-8582, eller Plusgiro 1855826-2, eller Swish nr. 123 357 55 29
Sabadell bankkonto nr. ES05 0081 1120 5800 0104 0412.

KLIPP HER:

Signeres og innleveres under et møte, eller sendes som vedlegg til info@turistkyrkan.net

SØKNAD OM MEDLEMSKAP I SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN BENIDORM
Jeg er kristen og tror på Jesus Kristus som min Frelser, og søker herved om medlemskap i
Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm
Navn:
Adresse i hjemlandet:

Fødselsdato:
Mobiltelefon nr.:
Epostadresse:

Sted og dato:

Underskrift

