
Torsdagen den 14 sept. kl. 12.00 
Bättre nu - Sämre förr eller tvärtom? 
Terminsstart med intressanta 
frågeställningar 

 
 

Torsdagen den 28 sept. OBS!-11.30 
Vi besöker Metodistkapellet i Vallda. 
Samling vid S:t Jakob 11.30 för avfärd till 
Vallda där P-A Sahlberg möter och berättar 
om kapellets historia och framtidsplaner.  
Anmälan till Ingvor Moberg 070-921 02 69. 
 
 

Fredagen den 6 okt. kl. 11.00 
Distriktets Höstfest i Vallhamrakyrkan i 
Sävedalen. Medverkan av David Lega och 
Dan Ådahl. Avgift inkl. servering 140:--
Anmälan till Ragne Fransson. 070-7606973  

 
 

Torsdagen den 12 okt. kl. 12.00 
 F. Japanmissionären Hjördis Andersson 

kåserar över ämnet "Från Körsbärsblomning 
till Sumobrottning." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Torsdagsträffarna är S:t Jakobs 
församlings mötesplats för daglediga. 

 

Ett av kännetecknen för Torsdagsträffarna är den 
goda gemenskapen. Efter en inledande andakt 
serveras kaffe/te och en läcker smörgås. Då blir 
det också möjlighet till samvaro och samtal kring 

borden. Vid de flesta samlingarna finns också 
olika medverkande som ger oss intressanta 

inblickar i olika ämnen. Samlingarna börjar kl. 
12.00 och avslutas senast 14.00 

Torsdagsträffarna sker i nära samarbete med 
RPG (Pensionärsförbundet med kristna 

värderingar). Genom att bli medlem där får du 
möjlighet att via våra ombud kunna påverka 

pensionärernas situation både och lokalt och på 
riksnivå. Ragne Fransson är ordförande i RPG - 
Västkustens distrikt. Våra sammankomster sker 
också i samarbete med studieförbundet Bilda. 

Vill du fråga något eller komma med idéer när det 
gäller våra torsdagsträffar, så ring gärna Ragne 

Fransson 070-760 69 73 eller Ingvor Moberg 
070-921 02 69. 

    

Torsdagen den 26 okt. kl. 12.00 
 "Förstår du vad du läser" Ragne kåserar 
 kring Känt och okänt i bibeln och i livet. 
 
Torsdagen den 9 nov. kl. 12.00 
Martin Luther  - 500-årsjubileum.  
Minnen - viktiga för vår tid. 
 

Torsdagen den 23 nov. kl. 12.00 
"Andliga och Religiösa byggnader runt om i 
världen." Ia Nyström och Bosse Petersson 
ger reseminnen i ord och bild. 

 

Torsdagen den 7 dec. 12.00 
Advents- och Julsamkväm. Med ett 

omväxlande program kring en festlig måltid 
sätter vi punkt för en innehållsrik 
hösttermin. 

 

Tid att önska varandra 
en riktigt God Helg 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Välkommen till 

Torsdagsträffens 

och RPG:s 

sammankomster 

Hösten 2017 
 

 
 

i S:t Jakobs kyrka 
Parkgatan 4 - Göteborg 


