
Ons 5/9 11.00 Höststart! Sånger på insidan.
   Om sångens kraft bland frihetsberövade kvinnor.  
   Carin Åkesson, körpedagog, musiker och sångare.

Tis 11/9 12.00 Symöte. Betlehemskyrkans syförenings höststart.
Ons 12/9 11.00 Bibelsamtal. Markus kapitel 9.
   Studium och samtal kring Evangelium enligt Markus  
   fortsätter. Tidigare och nya deltagare välkomna!
Tor 13/9 11.00 Musikcafé. Detta är min musik!
   Emma Peterson, samordnare i Betlehemskyrkan.

Tis 18/9 11.00 Promenad.
Ons  19/9 11.00 Att vara same.
   Johannes Marainen, gymnasielärare, ordförande i  
   göteborgsavdelningen av Samernas riksförbund.

Tis 25/9 10.45 Studiebesök. Mölndals museum.
Tis 25/9 12.00 Symöte.
Ons 26/9 11.00 Bibelsamtal. Markus kapitel 10.
 
Tis 2/10 11.00 Promenad.
Ons 3/10 11.00 En fattig västgötaflicka, av påven utnämnd till helgon. 
   Barbro Hede och Lars Björn, syskonbarnbarn till  
   Elisabeth Hesselblad, berättar.
Fre 5/10  RPG-distriktets höstfest, i Bifrostkyrkan Mölndal
Fre 5/10 18.15 Studiebesök hos Drömorkestern i Betlehemskyrkan.
   Observera tiden!

Tis 9/10 10.30 Litteraturcirkeln. Höststart.
Tis 9/10 12.00 Symöte.
Ons 10/10 11.00 Bibelsamtal. Markus kapitel 11.

Ti 16/10 11.00 Promenad.
Ons 17/10 11.00 Indien under 35 år – utveckling, samhälle och kyrka.
   Jan Sjöblom, missionsvän, entreprenör m.m.

Tis 23/10 10.30 Litteraturcirkel.
Tis 23/10 12.00 Symöte.
Ons 24/10 11.00 Bibelsamtal. Markus kapitel 12.

Tis 30/10 11.00 Promenad.
Ons 31/10 11.00 Ur höstens bokflod.
   Inês Lohr, bokhandlare.

Mån 5/11 10.30 Studiebesök. Göteborgs moské.
Tis 6/11 10.30 Litteraturcirkel.
Tis 6/11 12.00 Symöte.
Ons 7/11 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 13.

Tis 13/11 11.00 Promenad.
Ons 14/11 11.00 Vad sa du? Om hörsel och hörselnedsättning.
   Vivi-Ann Elofsson Öhnander, tal-och hörselpedagog  
   och SFI-lärare.
Lör 17/11  Betlehemskyrkans höstmarknad

Tis 20/11 10.30 Litteraturcirkel.
Tis 20/11 12.00 Symöte.
Ons 21/11 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 14.
Tor 22/11 11.00 Musikcafé. Detta är vår musik.
   Agne och Leif Beckung.

Tis 27/11 11.00 Promenad.
Ons 28/11 11.00 Väckelsearvet i hem och kyrka.
   Några personliga reflektioner utifrån en väckelserörelse  
   som blev en kyrka och hur det präglat mitt liv och mitt  
   yrke som pastor. Göran Zettergren, pastor.

Tis 4/12 10.30 Litteraturcirkel.
Tis 4/12 12.00 Symöte.
Ons 5/12 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 15 och 16.

Tis 11/12 11.00 Promenad.
Ons 12/12 11.00 Julavslutning.
   Lars Björn, Karin Careborg.

Tis 18/12 11.00 Litteraturcirkel.
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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 får information i aktuella pensionärsfrågor via RPG:s Senior-Posten och på www.rpg.org.se.

RPG i Betlehemskyrkan har cirka 160 medlemmar. G står för gemenskap, ett kärnord i  
vår organisations namn. Vi vill att hela vårt programutbud ska främja mänsklig kontakt  
och mänskliga möten. Frågor? Kontakta gärna ordf. Kerstin Ekberg, 031–46 16 25 eller 
072–731 71 48 eller vice ordf. Lars Franson 070-950 40 44. Medlemsavgift 220 kr/år.  
Prenumeration på SeniorPosten ingår samt Smart Card Senior med många förmåns-
rabatter. Avgiften sätts in på bankgiro 872-5673, RPG i Betlehemskyrkan.

PROMENADER  Varannan tisdag 11.00
Med början den 18/9 träffas vi vid Johannastatyn i Brunnsparken. Ibland väljer vi ett 
lämpligt kommunalt färdsätt för en lagom lång resa, ibland promenerar vi t.ex. till Träd-
gårdsföreningen. Ta med matsäck och gärna stavar. Ingen föranmälan. Vid regn ställs 
promenaderna in. För aktuell information ring 031 – 40 71 11 (Gudrun Gärdhagen).

LITTERATURCIRKEL  Varannan tis 10.30
Vår litteraturcirkel möts ungefär 6 gånger per termin, vi umgås och fikar tillsammans, 
som under många år hittills. Vi läser och pratar om populära böcker, om biografier över 
intressanta personer, om nobelpristagare och klassiker och vid varje samling dessutom 
inslag med dikter. Du är mycket välkommen att komma med för att pröva om du tycker 
att detta verkar trevligt för dig också. Vi startar höstens cirkel tisdag 9 oktober kl. 10.30. 
I samverkan med Studieförbundet Bilda. Kontakt: Lars Franson, 070–950 40 44.

MUSIKCAFÉER  2 torsdagar 11.00
Torsdag 13 sept – Detta är min musik: Emma Peterson
Emma Peterson har arbetat i Betlehemskyrkan sedan början på 2018. Hon samordnar 
projekt, aktiviteter och ideella krafter och har ansvar för bokningar och lokaler. Och så 
sjunger hon också! Hur låter din musik Emma?

Torsdag 22 nov – Detta är vår musik: Agne & Leif Beckung
Bröderna Agne och Leif Beckung har musicerat i hela sitt liv, på blåsinstrument och 
med sång, i yrkesliv, orkestrar och körer.  Kan de också musicera tillsammans? Och 
hur låter deras musik när de får välja själva?

STUDIEBESÖK

Tisdag 25 september – Mölndals Stadsmuseum  
Kl 10.45. Mölndals Stadsmuseum ligger i ”Mölndals kråka”, Kvarnbygatan 12. Museet 
är spännande och prisat, med allt från Lindomestolar till skolhistoria. Vi får en guidad 
visning. Avgift 70 kr. Efter besöket finns möjlighet att äta lunch i Forscaféet.

Fredag 5 oktober –  Drömorkestern i Betlehemskyrkan
Kl 18.15 – 19.30, i Betlehemskyrkan. Drömorkestern (Dream Orchestra) repeterar 
fredag och lördag kväll. Den består av cirka 50 ungdomar, de flesta ensamkommande 
från olika länder. Deras dirigent Ron Alvarez och hans fru Dubraska besökte RPG 
och berättade om verksamheten för ett år sedan. Nu får vi se arbetet på närmare håll.

Måndag 5 november – Göteborgs moské
Kl 10.30 – 11.30. Myntgatan 4, vid foten av Ramberget på Hisingen. Av respekt för 
muslimer som kommer till moskén för att be, bör kvinnor ha lång kjol eller långbyxor, 
samt sjal att täcka håret med (finns att låna). Avgift 50 kr. Vi har möjlighet att äta 
lunch tillsammans i Saluhallen efter studiebesöket.

SYMÖTE  Varannan tisdag 12.00
En nyhet i RPG:s program dennar termin är att Betlehemskyrkans syförening nu syns i 
vår kalender. Gemenskap kring kaffeborden ger en avgift till kaffekassan (20 kr), intäkter 
som finansierar fraktkostnaden för lådor fyllda med förbandsmaterial till Kongo. Bidra 
gärna med slitna lakan som vi kan förvandla till förbandsmaterial! Alla är välkomna till 
Syföreningen!

BIBELSAMTAL  Varannan onsdag 11.00
Du är inbjuden till bibelsamtal i Mariasalen i Betlehemskyrkan. Under våren 
var vi oftast ett tiotal, som samlades varannan onsdag för att studera och samtala 
utifrån Markusevangeliet. Samtalen fortsätter  under hösten under ledning av 
pastor Göran Zettergren. Förutom Bibeln använder vi boken Markus runt på 90 
dagar, utgiven av Equmeniakyrkan. Även nya deltagare är varmt välkomna med! I 
samverkan med Studieförbundet Bilda.

FÖREDRAG  Varannan onsdag 11.00
5 september
Sånger på insidan – om sångens kraft bland frihetsberövade kvinnor.
Sedan två år driver Carin Åkesson ett unikt körprojekt på Sagsjöns kvinnoanstalt i 
Lindome, Göteborg. Carin kommer att varva sånger med spännande och intressanta 
berättelser ur både de intagna kvinnornas och fängelseledningens perspektiv.

19 september
Att vara same
Johannes Marainen är same men övergav sitt samiska modersmål och tvingades  att 
leva sitt liv mellan två identiteter. ”Idag känner jag mig inte skamsen längre och jag 
önskar att inga andra samer heller gör det.” Han har arbetat som lärare och ordförande 
i göteborgsavdelningen av Samernas riksförbund.

3 oktober
En fattig västgötaflicka, av påven utnämnd till helgon.
Berättelsen om ett emigrantöde: Maria Elisabeth Hesselblad, från Fåglavik i Väster-
götland, utvandrar till Amerika, där hon utbildar sig och finner sin tro. Svårt sjuk reser 
hon till Rom, där hon, trots sviktande hälsa, framgångsrikt verkar för Birgittinorden, 
och startar kloster i många olika länder. Elisabeth helgonförklarades av påven, i juni 
2016. Elisabeths syskonbarnbarn, Barbro Hede och Lars Björn, kommer att berätta.

17 oktober
Indien under 35 år – utveckling, samhälle och kyrka.
Det finns många särskilda band mellan Betlehemskyrkan och Hindustani Covenant 
Church (HCC) i Indien och mycket att berätta. Vid nattvardsfirande i BK och i 
många andra kyrkor runt om i landet är oblaterna/nattvardsbrödet tillverkade av före 
detta prostituerade kvinnor i verksamhet som HCC bedriver . Mikrolånsverksamhet 
har funnits länge, och många andra sociala projekt. Tillsammans med sin fru Christi-
na tillbringar Jan Sjöblom stora delar av året i Indien, i nära kontakt med Hindustani 
Covenant Church och dess missionsföreståndare Stephen David.

31 oktober
Ur höstens bokflod
Bokhandlare Inês Lohr är granne, med bokhandel vid Kapellplatsen, och en återkom-
mande och kär gäst hos oss. Passa på att få nya tips för den egna läsningen och för 
kommande julklappsköp!

14 november
Vad sa du? Om hörsel och hörselnedsättning.
Vad händer med hörseln under livets gång? Varför börjar man höra dåligt? Går det att 
förebygga dålig hörsel? Vilken roll spelar hörseln när jag vill lära mig ett nytt språk? 
Vivi-Ann Elofsson Öhnander är tal-och hörselpedagog och SFI-lärare med många 
års erfarenhet.

28 november
Väckelsearvet i hem och kyrka
Ibland får du och jag frågor likt dessa: ’Var har du dina rötter?’ och ’Varifrån kommer 
du?’ Jag har flyttat ofta, både som barn och som vuxen, så frågan är inte alldeles lätt att 
svara på. Jag är född i Huskvarna men flyttade när jag var fyra år till Stockholm och 
sedan har flyttlassen blivit många... Jag brukar istället tänka i lite andra banor. Svenska  
Missionsförbundet, som blev Svenska Missionskyrkan, som blev Equmeniakyrkan har  
mer präglat mitt liv och satt sina spår än en speciell plats. Där har jag mina rötter! Hem- 
ma har jag en liten tavla med följande budskap som betyder mycket för mig: En männ-
iskas hemtrakt finns inte på någon karta. Blott i de människors hjärtan som älskar henne!
   Göran Zettergren, pastor i Betlehemskyrkan och med en särskild roll som kaplan 
för RPG i Betlehemskyrkan.

12 december
Julavslutning
Lars Björn och Karin Careborg är båda pedagoger och har utbildat barn och vuxna 
i Göteborg med omnejd i många år. De kommer att hjälpa oss att sammanfatta och 
avsluta 2018 års hösttermin.

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


