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Ons 11/1 11.00 Vårupptakt. Åh, Gud, va’ gott!
			
Smakprov på orientalisk mat och musik, med Hanaa
			Yasin och Rami Yaassoub.

Tis
14/3 10.30 Litteraturcirkel
Ons 15/3 11.00 Bibelsamtal – Kampen mot ondskan
			
3 sönd i fastan. Göran Zettergren.

Tis
17/1 10.30 Litteraturcirkel
Ons 18/1 11.00 Bibelsamtal – Jesus skapar tro
			
3 sönd e trettondagen. Göran Zettergren.

Tis
21/3 11.00
Ons 22/3 11.00
			
			

Promenad
Göteborg till fots
– trottoarturism och spårvagnssafaris
Einar Hansson, arkitekt, författare, stadsvandringsledare.

Tis
28/3 10.30
Ons 29/3 11.00
			
Fre
31/3		

Litteraturcirkel
Bibelsamtal – Försonaren
5 sönd i fastan. Svante Mjönes.
ÅRSMÖTE. RPG-distriktet. Plats: Varberg.

Tis
24/1 11.00 Promenad
Ons 25/1 11.00 Pensionärens hälsa förr och nu
			
Sten Landahl, professor emeritus och tidigare överläkare
			vid Sahlgrenska sjukhuset.
Tis
31/1 10.30 Litteraturcirkel
Ons
1 feb 11.00 Bibelsamtal – Uppenbarelsens ljus
			Kyndelsmässodagen. Malin Molin.
Tis
7/2 11.00 Promenad
Ons 8/2 11.00 I huvudet på en kaplan
			
Göran Zettergren, pastor i Betlehemskyrkan.

Tis
4 /4 11.00 Promenad
Ons 5/4
11.00 Vilka pipor! Betlehemskyrkans orgel i ord och toner
			Hans Bernskiöld, musikforskare
Tis
11/4 11.00 Litteraturcirkel
Ons 12/4 11.00 Bibelsamtal – Kristus är uppstånden
			Påskdagen. Malin Molin.

Tis
14/2 10.30 Litteraturcirkel
Ons 15/2 11.00 Bibelsamtal – Det levande ordet
			Sexagesima. Göran Zettergren.

Tis
18/4 11.00 Promenad
Ons 19/4 11.00 Vägval som blir våra liv
			
Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan.

Tis
21/2 11.00 Promenad
Ons 22/2 11.00 Väckelsens sångskatt
			
Irene Myrén, sjuksköterska, och Svante Myrén, pastor
			
– båda med sång och musik som centralt intresse i livet,
			
samt Ulrika Henkelman, musiker i Betlehemskyrkan.
Mån 27/2 11.00 Musikcafé – Möt Elfrida Andrée
			Tord Mannerbjörk, musikvän.
Tis
28/2 10.30 Litteraturcirkel
Ons 1/3
11.00 Bibelsamtal – Prövningens stund.
			
1 sönd i fastan. Svante Myrén.
Fre
3/3
13.00 Studiebesök – Göteborgs konstmuseum
			
Lusten att skapa och leva – Tove Jansson.

Mån 24/4 11.00 Musikcafé – Bob Dylan, vem är han?
			Carin Åkesson, musiker
Tis
25/4 10.30 Litteraturcirkel
Ons 26/4 11.00 Bibelsamtal – Den gode herden
			
3 sönd i påsktiden. Göran Zettergren.
Fre
28/4 11.00 Studiebesök – Göteborgs botaniska trädgård.

Tis
7/3
11.00 Promenad
Ons 8/3
10.30 ÅRSMÖTE för RPG i Betlehemskyrkan
		
11.00 Räddningsmissionens arbete för kvinnor i Göteborg
			
Caroline Casco och Annica Arvidsson från Göteborgs
			Räddningsmission.

Tis
2/5 11.00 Promenad
Ons 3/5 11.00 Vad händer med biståndet? Hot och möjligheter.
			Magnus Walan, Diakonia. Sånggruppen Cantola. Vårfest.
Mån 8/5 11.00 Musikcafé – Tankar i ord och musik
			
Gunnar Eriksson, musiker och dirigent för Göteborgs
			kammarkör och Rilkeensemblen.
Tis
9/5 11.00 Litteraturcirkel
Ons 10/5 11.00 Bibelsamtal – Att växa i tro
			
5 sönd i påsktiden. Svante Myrén.
Ons

17/5		

Vårresa till Tjörn

FÖREDRAG Varannan onsdag 11.00

MUSIKCAFÉER 3 måndagar 11.00

1 JANUARI
Vårupptakt. Åh, Gud, va’ gott!

MÅN 27 FEB – Möt Elfrida Andrée!

Hanaa Yasin är verksam i Rosa Huset i Lövgärdet, och med intresseföreningen Linnea sedan snart 20 år. Linneas mål är att integrera invandrarkvinnor och ungdomar
i det svenska samhället genom att vara en mötesplats med aktiviteter, föreläsningar
och samhällsinformation. Nu kommer Hanaa och några av hennes vänner till RPG
i Betlehemskyrkan och bjuder på smakprov på orientalisk mat och berättar om sin
matlagning. Smakprov på orientalisk musik på instrumentet oud blir det också, med
hjälp av den syriske musikern Rami Yaassoub.

25 JANUARI
Pensionärens hälsa förr och nu

Sten Landahl har varit en mycket aktiv deltagare i många av de stora uppmärksammade studier av äldre i Göteborg som nu pågått i ett halvt sekel. Han kommer att berätta
för oss om hur de äldre göteborgarnas hälsa förändrats över tiden.

Tord Mannerbjörk återkommer till vårt musikcafé, nu för att berätta om Elfrida Andrée, en pionjär i svensk och europeisk musikhistoria. Mellan 1867 och 1929 var hon
domkyrkoorganist i Göteborg.

MÅN 24 APR – Bob Dylan, vem är han?

Carin Åkesson är välkänd tidigare församlingsmusiker i Betlehemskyrkan och fortfarande ledare för damkören Iris. Nu ska hon ge oss en bild av Bob Dylan, nobelpristagare i litteratur 2016 med motiveringen: ” Nobelpriset i litteratur för 2016 tilldelas Bob
Dylan som skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen.”

MÅN 8 MAJ – Tankar i ord och musik.

Göteborgs kammarkör är känd och älskad av många göteborgare, och det gäller också
dess dirigent Gunnar Eriksson. År 2016 kom hans bok ”Röster och ekon” ut på Bo Ejeby förlag. Gunnar ger oss några axplock ur boken och vi får också ta del av hans musik.

STUDIEBESÖK

8 FEBRUARI
I huvudet på en kaplan

Göran Zettergren berättar om händelser från sin resa som pastor, från ”solens och
vindarnas ö” till Betlehemskyrkan och dess RPG.

22 FEBRUARI
Väckelsens sångskatt

Kom med, sjung och minns väckelsens sånger tillsammans med Iréne och Svante
Myrén, och församlingsmusiker Ulrika Henkelman.

8 MARS
Räddningsmissionens arbete för kvinnor i Göteborg

Livet är fantastiskt. Men ibland kan vi alla behöva en utsträckt hand. Caroline Casco
och Annica Arvidsson berättar om hur Göteborgs Räddningsmission arbetar för
kvinnor i utsatthet, t.ex. människohandel och prostitution, våld i nära relationer, missbruk och hemlöshet.

22 MARS
Göteborg till fots – trottoarturism och spårvagnssafaris

Einar Hansson, arkitekt med inriktning på stadsplanering, har hållit i stadsvandringar
i många år och tycker att människor ska ge sig ut på gator och torg. Stadsvandring är
ett sätt att engagerat förstå sin egen och stadens historia och utveckling.

5 APRIL
Vilka pipor!

Betlehemskyrkans orgel presenteras av Hans Bernskiöld, organist och musikforskare och aktuell med det stora verket ”Psalmernas väg” där han tillsammans med PO
Nisser och Inger Selander kommenterar psalmerna i Psalmer och Sånger och Den
svenska psalmboken. Vi kommer nära Betlehemskyrkans orgel, får lyssna till vad den
förmår och sjunga tillsammans.

19APRIL
Vägval som blir våra liv

Betlehemskyrkan bjuder även i vår till samtalskvällar under rubriken ”Brittas vardagsrum”.
Nu får vi träffa Britta Hermansson på dagtid, och hon kommer att reflektera över och
berätta om erfarenheter från sitt liv och sin verksamhet som pastor i Equmeniakyrkan.

3 MAJ
Vad händer med biståndet? Hot och möjligheter.

Diakonia är en stor biståndsorganisation med grundmurat gott rykte. Magnus Walan
är Senior policy advisor vid Diakonia, där han arbetat i några decennier. Dessförinnan var han internationell sekreterare för Isolera Sydafrikakommittén (ISAK), som
framgångsrikt hjälpte till att avskaffa apartheid. Magnus kommer att berätta för oss
om Diakonias biståndsarbete och om de svårigheter som växlande politiska vindar kan
skapa när det gäller långsiktiga mål och åtaganden för biståndet. Cantola, den sjungande kvintetten från Pedagogen, återkommer också denna vår till vår avslutning.

BIBELSAMTAL Varannan onsdag 11.00
I bibelsamtalen samlas vi till samtal kring ord som vägleder vidare på trons vandring.
Bibeltexterna anknyter till följande söndags predikotexter. Medverkar gör församlingens pastorer och diakoner.

FRE 3 MARS 13.00 Göteborgs konstmuseum.

I mitten av februari öppnar utställningen om Tove Janssons liv och verk på Göteborgs
konstmuseum under rubriken ”Lusten att skapa och leva”. Hon kom från en konstnärsfamilj och utbildade sig till målare men blev framför allt känd för sina teckningar och
berättelser om mumintrollen. Vi får en visning av utställningen. Avgift.

FRE 28 APRIL 11.00 – ca 12.30 Göteborgs botaniska trädgård.

När som vintern övergår i vår besöker vi Botaniska, som ses som en av de vackraste
botaniska trädgårdarna i världen. Besöket avslutas med fika/lunch på Restaurant Any
Day i trädgården. Spårvagnshållplats: Botaniska trädgården. Ca 400 m promenad från
hållplatsen till Botaniskas ingång. Bilparkering finns nära ingången.

Ytterligare något studiebesök kan komma att äga rum under våren.
Detta meddelas i så fall bland annat i RPG-samlingarna och i RPG-pärmen.

PROMENADER Varannan tisdag 11.00
Med början den 24 januari träffas vi vid Johannastatyn i Brunnsparken. Därefter väljer
vi lämpligt kommunalt färdsätt (som pensionärer åker vi gratis med Västtrafik). Ta
med matsäck och gärna stavar. Ingen föranmälan. Vid regnväder ställs promenaderna
in. För aktuell information, ring tel 031 – 40 71 11 (Gunnar Gärdhagen).

LITTERATURCIRKEL Varannan tis 10.30
På mångas begäran startade RPG:s litteraturcirkel igen hösten 2016. Nu läser vi vidare
och träffas åter tisdag 17 januari. Hade du inte möjlighet att vara med i höstas? Kom
med nu, berätta vad du läst, tyck till och diskutera! Att få del av andras upptäckter
berikar. Vi läser klassiker, nobelpristagare, moderna, postmoderna, svenska eller utländska författare. Föreslå själv en bok eller en diktsamling! En bok i månaden klarar vi – du
också! Kontakt: Lars Franson, 070 – 950 40 44. I samverkan med studieförbundet Bilda.

		 KORT OM RPG
• RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap – är en rikstäckande, partipolitiskt obunden
pensionärsorganisation som är öppen för alla oavsett livsåskådning.
• RPG har ca 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.
• RPG vill värna om hela människan utifrån kristna värderingar.
• RPG har för de äldres intressen regelbunden kontakt med landets styrande representation i
pensionärskommittén hos socialdepartementet och pensionärsråden hos kommuner och landsting.
• RPG medverkar till anpassade och prisvänliga pensionärsförsäkringar.
• Du är försäkrad i samband med alla RPG-arrangemang.
• Du får information i aktuella pensionärsfrågor genom RPG:s tidning Senior-Posten och på
hemsidan www.rpg.org.se.
RPG i Betlehemskyrkan har cirka 180 medlemmar. Är du intresserad av att delta
i våra samlingar? Är du dagledig, oavsett ålder? Då är du mycket varmt välkommen
till oss. Vill du ha närmare information, kontakta ordf Kerstin Ekberg 031 – 46 16
25 eller 072 – 731 71 48 eller vice ordf Lars Franson 070 – 950 40 44. Medlemsavgiften är 220 kr per år. Prenumeration på Senior-Posten ingår samt Smart Card
Senior med många förmånsrabatter. Avgiften sätts in på Plusgirokonto 60 49 63 – 9,
RPG i Betlehemskyrkan.

| Vasagatan 26–30 | 031-339 30 60 | www.betlehemskyrkan.se

