
Ons 6/9 11.00 Bottenglädjen räcker för alla bottenlägen.
   Rektor Nils Zandhers berättar om poeten och  
   frälsningssoldaten Majken Johansson. Församlings- 
   musiker Ulrika Henkelman medverkar.

Ons 13/9 11.00 Bibelsamtal. Johannes evangelium kap. 1 – 3.
   Pastor Göran Zettergren.

Tis 19/9 11.00 Promenad.
Ons 20/9 11.00 Blomster om bin.
   Börje Blomster, projektledare inom sjukvården i  
   Göteborg och biodlare.
Fre 22/9 10.45 Utflykt till Kungälv:  
   Några timmar tillsammans med Selma Lagerlöf.
   Lokalbuss Grön Express från Heden.  
   Ciceron: Nils Zandhers

Tis 26/9 10.30 Litteraturcirkel. 
Ons 27/9 11.00 Bibelsamtal. Johannes evangelium kap. 4 – 6.
   Diakon Malin Molin.

Tis 3/10 11.00 Promenad
Ons 4/10 11.00 Finland – 100 år av självständighet.
   Heli van der Valk, Finlands generalkonsul.
Fre 6/10 11.00 RPG-distriktets höstfest
   Vallhamrakyrkan, Sävedalen.

Tis 10/10 10.30 Litteraturcirkel
Ons 11/10 11.00 Bibelsamtal. Johannes evangelium kap. 7 – 9.
   Pastor Göran Zettergren.
Tor 12/10 11.00 Musikcafé. Detta är min musik.
   Ron Davis Alvarez från Venezuela, projektledare för  
   El Sistema i Sverige, dirigent för Drömorkestern  
   i Betlehemskyrkan.

Tis 17/10 11.00 Promenad.
Ons 18/10 11.00 Räddningsmissionens arbete  
   för kvinnor i Göteborg.
   Annika Arvidsson och Caroline Casco från  
   Göteborgs Räddningsmission.

Tis 24/10 10.30 Litteraturcirkel.
Ons 25/10 11.00 Bibelsamtal. Johannes evangelium kap. 10 – 12
   Pastor Robert Eriksson.
Tor 26/10 11.45 Studiebesök
   Reningsborgs Secondhandbutik i Västra Frölunda.

Tis 31/10 11.00 Promenad.
Ons 1/11 11.00  I huv’et på en arkitekt
   Arkitekt Peter Erséus.

Tis 7/11 10.30 Litteraturcirkel.
Ons 8/11 11.00 Bibelsamtal. Johannes evangelium kap. 13 – 15.
   Pastor Göran Zettergren.
Tor 9/11 11.00 Musikcafé. Sjung med dom som kommer!
   Jan Mattsson, pastor, musikant, tonsättare.

Tis 14/11 11.00 Promenad
Ons 15/11 11.00 Madonnor och andra morsor  
   – kvinnobilder i konst och reklam.
   Britt Mossberg, f.d. folkhögskollärare, Växjö.

Tis 21/11 10.30 Litteraturcirkel.
Ons 22/11 11.00 Bibelsamtal. Johannes evangelium kap. 16 – 18.
   Diakon Malin Molin.

Tis 28/11 11.00 Promenad.
Ons 29/11 11.00 Frihetsfighter och fursteslickare  
   – har vi någon glädje av Luther idag?
   Stefan Edman, biolog, föreläsare, författare, krönikör m.m.

Tis 5/12 10.30 Litteraturcirkel.
Ons 6/12 11.00 Bibelsamtal. Johannes evangelium kap. 19 – 21.
   Pastor Göran Zettergren.

Tis 12/12 11.00 Promenad.
Ons 13/12 11.00 Julfest. Sång och muntrationer.
   Sångensemblen Cantola med Karin Careborg.
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  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 170 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. Medlemsavgif-
ten 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.

PROMENADER  Varannan tisdag 11.00
Med början den 19 september träffas vi vid Johannastatyn i Brunnsparken. Därefter 
väljer vi lämpligt kommunalt färdsätt. Som pensionärer åker vi gratis med Västtrafik. 
Tag med matsäck och gärna stavar. Ingen föranmälan. Vid regnväder ställs promena-
derna in. För aktuell information, ring tel 031 – 40 71 11 (Gunnar Gärdhagen).

LITTERATURCIRKEL  Varannan tis 10.30
Vi läser vidare i vår litteraturcirkel och träffas åter tisdag 26 september. Har du inte haft 
möjlighet att delta tidigare? Kom med nu, berätta vad du läst, tyck till och diskutera! Att 
få del av andras upptäckter berikar. Vi läser klassiker, nobelpristagare, moderna, postmo-
derna, svenska och utländska författare. Föreslå själv en bok eller en diktsamling! En bok 
i månaden klarar vi – du också! Kontakt: Lars Franson, 070–950 40 44. Anmäl dig gärna 
i RPG-pärmen i Betlehemskyrkans reception. I samverkan med studieförbundet Bilda. 

MUSIKCAFÉER  2 torsdagar 11.00
TOR 12 OKT – Detta är min musik! 
Det senaste året har många mött flyktingungdomar med in-
strumentfodral under armen på väg till repetition i Betlehem-
skyrkans lokaler. De ingår i Drömorkestern som leds av Ron 
Davis Alvarez, dirigent och violinist från Venezuela och de 
backas upp av Rons fru Dubraska och många andra. Nu får vi 
lyssna till Rons berättelser och fiolspel. Heta sydamerikanska 
toner utlovas.

TOR 9 NOV – Sjung med dom som kommer!
Jan Mattssons namn möter vi i Psalmer och Sånger, bl.a. som tonsättare till den älska-
de psalmen/trosbekännelsen ”Jag tror på en Gud som är helig och varm” (PsoSå 837). 
Brukssånger, Evert Taube-gudstjänst, Lövsångarna i Rosa huset i Lövgärdet, Sjung 
språket med fyndiga texter och musik som underlättar språkinlärning – Jan har många 
strängar på sin lyra och nu kommer han till oss med sin gitarr.

STUDIEBESÖK

FRE 22 SEPT – Kungälv med Selma Lagerlöf
Vi gör en utflykt till Kungälv för att tillbringa några timmar tillsammans med Selma 
Lagerlöf. Nils Zandhers berättar om hur hon skildrar Kungälv med omnejd i sin litte-
ratur. Tid också för kaffe och smörgås i Kungälvs hembygdsgård till självkostnadspris.
Samling på Heden kl 10.45, åter ca kl 15.00. Grön Express till Eriksdal.

TOR 26 OKT – Reningsborgs secondhandbutik i Västra Frölunda
Secondhandbutikerna växer upp som svampar ur jorden och kunderna blir fler och 
fler. Reningsborg har funnits länge och på flera håll i Göteborg. Med start kl 11.45 får 
vi en presentation av verksamheten, äter sopplunch (avgift) och kan göra egna inköp i 
butiken. Från Frölunda torg tar vi buss 92 eller 93 till Hults by, därefter 300 m gång-
väg till Reningsborg, Reningsverksgatan 1, Västra Frölunda.

BIBELSAMTAL  Varannan onsdag 11.00

Under hösten läser vi och samtalar över Johannesevangeliet tillsammans. Medverkar 
gör församlingens pastorer Göran Zettergren och Robert Eriksson, samt diakon  
Malin Molin. Start den 13 september.

FÖREDRAG  Varannan onsdag 11.00

6 SEPTEMBER
Höststart: Bottenglädjen räcker för alla bottenlägen
Nils Zandhers, f.d. rektor för Nordiska folkhögskolan i Kungälv, berättar om poeten 
och frälsningssoldaten Majken Johansson, som också fick erfara att detta att vara 
troende inte är en garanti mot livets vedermödor.

20 SEPTEMBER 
Blomster om bin
Bin har stor betydelse för oss människor och den biologiska mångfalden i vår miljö. Bi- 
odling kan bedrivas med allt från några få kupor i villaträdgården till stor professionell  
odling. Varför inte ställa en bikupa på ett hustak mitt i sta’n? Börje Blomster, verksam som 
projektledare inom sjukvården i Göteborg, men också hängiven biodlare besöker RPG.

4 OKTOBER 
Finland – 100 år av självständighet
Heli van der Valk, Finlands generalkonsul i Göteborg, kommer att berätta om viktiga 
och spännande händelser under de 100 åren.

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

1 NOVEMBER 
I huv’et på en arkitekt
Ombyggnaden av Stadsbiblioteket vid Götaplatsen, Angered Arena, det nya kremato-
riet på Kvibergs kyrkogård – tre kända göteborgsbyggnader som alla har sitt ursprung 
kanske i Peter Erséus huvud, i alla fall hos Erséus Arkitekter. Hus påverkar och är vik-
tiga för oss hela livet - att bo i, att arbeta i, att ha omkring oss på platser där vi lever. 
Hur tänker en arkitekt? Peter Erséus delar med sig av sina tankar.

 
15 NOVEMBER 
Madonnor och andra morsor – kvinnobilder i konst och reklam
Tillsammans med Britt Mossberg ska vi se bilder på madonnor och andra morsor i 
konsthistorien och i dagens bildutbud, och fundera över hur de används och vad de 
säger oss. Britt Mossberg är f.d. folkhögskollärare på Sankt Sigfrids folkhögskola i 
Växjö.

29 NOVEMBER
Frihetsfighter och fursteslickare – har vi någon glädje av Luther idag?
Föredrag och samtal med Stefan Edman, aktuell med boken ”Mot alla odds? En liten 
bok om stora frågor”. Stefan är biolog, krönikör och författare till ett 45-tal böcker se-
dan debuten 1981, huvudsakligen om människa-miljö-skapelse. ”Mot alla odds” består 
av sex essäer om Gud och livet, tron och tvivlet. 

13 DECEMBER 
Julfest: Sång och muntrationer
Sångensemblen Cantola består av några skönsjungande personer som också är arbets-
kamrater på Pedagogen. De har nästan blivit ett husband för oss i RPG i Betlehems- 
kyrkan. Nu återvänder de och sjunger julens sånger och visor men ger också prov på 
andra förmågor...

OBS! 
Nu på  torsdagar

Anmälan till studiebesöken görs på listor som finns i RPG-pärmen i kyrkans reception.


