Fredagen den 23 mars kl. 11.oo
RPG:s Distrikts-Årsmöte i Kungälv.
Programavdelning med Jan Erixon.
Anmälan senast 15 mars.
Torsdagen den 29 mars kl. 12.00
Inför påskens högtider. Pastorerna
reflekterar.
Torsdagen den 12 april kl. 12.00
"Hur Göteborg skall bli Parkernas stad"
Cecilia Dalman-Eek visionerar.
Torsdagen den 26 april kl. 12.00
Våren - i Lyrik, Sång och Musik.

Välkommen
till

Torsdagsträffens
och RPG:s
sammankomster
Våren 2018

Våravslutning: Dag, Plats och Tid
meddelas senare.

Tid att önska varandra
en skön sommar!
S:t Jakobs kyrka
Parkgatan 4 – Göteborg

Torsdagen den 18 jan. kl. 12.00
Några av mina smultronställen
P-O Karlström botaniserar bland sina bilder
och upplevelser från växtriket.
Torsdagen den 1 febr. kl. 12.00
Tibet - Världens tak. Rudi Pastorek kåserar
och visar bilder.
Torsdagen den 15 febr. kl. 12.00
Gunnebo slott - en märklig historia.
Karl-Gunnar Nordanstad berättar.
Torsdagen den 1 mars kl. 12.00
Martin Luther - del II. Ove Fosse fortsätter berättelsen om
teologen och reformatorn.
(I samband med serveringen hålls också
Torsdagsträffens Årsmöte).
Torsdagen den 15 mars kl. 12.00
"Ur en prästfrus dagbok" Ingela Hallgren berättar.

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.

