
Ons 9/1 11.00 VÅRSTART! Från Taube till Laleh.
   Sara Korsgren Norrby, sångerska, sångpedagog, körledare.

Tis 15/1 12.00 Symötena börjar för våren. Mer info i egen folder.
Ons 16/1 11.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.
   Pastor Göran Zettergren.

Tis 22/1 11.00 Promenad.
Ons 23/1 11.00 Den koptiska kyrkan – en levande martyrkyrka.
   Börje Egfors, präst.

Tis 29/1 10.30 Litteraturcirkeln börjar för våren.
  12.00 Symöte.
Ons 30/1 11.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.
Tor  31/1 14.00 Studiebesök: Barista Arman Bayani, Mahogny café.

Tis 5/2  11.00 Promenad.
Ons 6/2 11.00 Västra Nordstan - ett underskattat område.
   Anita Cullberg, stadsvandringsledare och guide.

Tis 12/2 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 13/2 11.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.

Tis 19/2 11.00 Promenad.
Ons 20/2 10.30 Årsmöte.
Ons 20/2 11.00 Stadens musik. 
   Om musiklivet i Göteborg på 16- och 1700-talet.
   Tord Mannerbjörk, f.d. lärare vid Vadstena folkhögskola.

Tis 26/2 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 27/2 11.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.
Tor 28/2 10.00 Längre vandring. 

Tis 5/3  11.00 Promenad.
Ons 6/3 11.00 I Nelson Mandelas fotspår – om en resa i Sydafrika.
   Agneta Wallenstam, pastor och Carin Åkesson, musiker.

Tis 12/3 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 13/3 11.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.

Tor 14/3 11.00 Musikcafé: Detta är vår musik.
   Ulla-Carin Holmström, förskollärare och sångsolist,  
   Gilbert Holmström, jazzsaxofonist och kompositör och 
   Ulrika Henkelman, musikansvarig i Betlehemskyrkan.

Tis 19/3 11.00 Promenad.
Ons 20/3 11.00 Historisk maktkamp.
   Kung Gustav Vasa  och Martin Luther – mötet mellan  
   världslig och kyrklig makt i reformationens Sverige.
   Lars Franson, f.d. rektor och förvaltningschef.

Mån 25/3 11.00 Studiebesök: Världslitteraturhuset i Gamlestaden.
Tis 26/3 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 27/3 11.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.

Tis 2 apr 11.00 Promenad.
Ons 3/4 11.00 Svenskarna i Swede Hollow – jag var där (också)!
   Kristina Hedberg, journalist.

Mån 8/4 10.00 Längre vandring.
Tis 9/4  10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 10/4 11.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.
Tor 11/4 11.00 Musikcafé: Detta är min musik.
   Gunnar Eriksson, verksam vid Chalmers och körsångare.

Tis 16/4 11.00 Promenad.
Ons 17/4 11.00 Gunnebo, en märklig historia.
   Karl Gunnar Nordanstad, f.d. kultur-och fritidschef i Mölndal.

Ons 24/4 11.00 Bibelstudium utifrån Apostlagärningarna.

Tis 7/5  11.00 Promenad.
Ons 8/5 11.00 Våravslutning och framtidsspaning.
   Lars-Erik Beckung, en av Betlehemskyrkans kontakt- 
   personer i fastighetsbolaget Proprius styrelse,  
   Kerstin Björn, arkitekt och Robert Eriksson, pastor.

Tis 14/5 12.00 Symöte.

Tor 23/5  VÅRRESA
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PROMENADER  Varannan tisdag 11.00
Med början den 22 jan 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).

VANDRINGAR  2 förmiddagar i vår
Två tillfällen i vår, torsdag 28 februari och måndag 8 april kan du som vill gå med på 
en lite längre promenad i Göteborg med omnejd. Vi startar ca kl 10 från en buss-/
spårvagnshållplats och vandrar 5–8 km. Ta med matsäck och kläder efter väder. Vand-
ringen avslutas vid en buss-/spårvagnshållplats ca kl 14. Mål, kontaktpersoner och 
anmälan i RPG-pärmen i Betlehemskyrkans reception.

MUSIKCAFÉER  2 torsdagar 11.00
Tor 14 mars – Detta är vår musik: Gilbert & Ulla-Carin Holmström 
Gilbert Holmström är känd jazzsaxofonist och kompositör, bl.a. involverad i grundan-
det av föreningen Jazz i Göteborg, som nu driver jazzklubben Nefertiti. Ulla-Carin 
Holmström är förskollärare och gillar att sjunga med barnen på förskolan. Hon  
är även sångsolist, en gång i gospelkören Choralerna och på maken Gilberts skivor. 
Ulrika Henkelman, musikansvarig i Betlehemskyrkan, medverkar med pianospel.

Tor 11 april – Detta är min musik: Gunnar Eriksson
Gunnar Eriksson sjunger tenor i Betlehemskyrkans kör. Han är född i en familj där 
körsång var ett naturligt inslag, och han har sjungit i olika körer hela livet. Han tycker 
också om att leta efter ett språk att beskriva sina musikaliska upplevelser med. Hur 
låter musiken genom hans öron? Eller med hans egna ord?

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

Torsdag 31januari kl 14.00 – Mahogny Café
Vi besöker en granne, på Vasagatan 18. Här presenterar barista Arman Bayani kaffe-
koppens smakupplevelser och visar på olika sorters kaffe som kan fylla koppen. Kaffe 
är en av de mest komplexa smakerna, med toner av bland annat smörkola, vanilj och 
mjölkchoklad...

Måndag 25 mars kl 11.00 – Världslitteraturhuset
I december 2018 invigdes Göteborgs nya Världslitteraturhus alldeles bredvid hållplat-
sen Gamlestads Torg, där också mycken annan nybyggnation äger rum. Spårvagn 4, 6, 
7, 9 och 11 går hit. Efter besöket gemensam lunch för den som vill.

LITTERATURCIRKEL  Varannan tis 10.30
Vi läser vidare i vår litteraturcirkel, ca 6 gånger, och träffas åter tisdagen den 29 januari 
för att fika och umgås, läsa och prata om populära böcker, om biografier över intressanta 
personer, om nobelpristagare och spänningsromaner, även inslag av dikter. Har du inte 
haft möjlighet att delta tidigare? Kom med nu, berätta vad du läst, tyck till och diskute-
ra! Kontakt: Lars Franson, 070-950 40 44. I samverkan med studieförbundet Bilda.

BIBELSAMTAL  Varannan onsdag 11.00
Denna termin, med start 16 jan, utgår bibelsamtalen från Apostlagärningarna. Vi läser 
texterna och samtalar utifrån våra egna erfarenheter och reflektioner. De första sam-
talen får sitt fokus på Apostlagärningarna som ”den första missionshistorien”. Vi ser 
på författare, datering, mottagare och syfte, indelning och innehåll samt bibelbokens 
grund tankar. Andra teman att samtala om: Petrus, Helig Ande och dagens församlingar. 
Samtalen leds av pastor Göran Zettergren. I samverkan med Studieförbundet Bilda.

FÖREDRAG  Varannan onsdag 11.00
9 januari
VÅRSTART – Från Taube till Laleh
Sara Korsgren Norrby bjuder på ett program med musik som präglat både henne som 
sångerska och svensk musik idag. Vi får lyssna och kanske sjunga med i exempel från 
bl.a. Povel Ramel, Monica Zetterlund, Laleh, Ted Gärdestad och Evert Taube. Sara 
Korsgren Norrby är välkänd sångerska, sångpedagog och körledare här i Göteborg.

23 januari 
Den koptiska kyrkan – en levande martyrkyrka
Börje Egfors berättar om den urgamla koptiska kyrkan, dess historia och tidiga utveck-
ling. Han har personliga kontakter med den koptiska kyrkan i Egypten och kan därmed 
också belysa den nutida situationen på ett unikt sätt. Börje Egfors är präst och har bl.a. 
varit anställd vid Kyrkans ungdomsmottagning inom Stadsmissionen i Göteborg.

6 februari
Västra Nordstan – ett underskattat område
Området mellan Östra Hamngatan, Stora Hamnkanalen och Göta Älv är ett av de 
äldsta i Göteborg. Här finns spår av kungar, soldater, rika och fattiga människor, men 
också av många offentliga byggnader och sociala institutioner. Med bilder berättar 
Anita Cullberg historien om områdets liv genom århundradena.

20 februari
Stadens musik
Tord Mannerbjörk återkommer med en djupdykning i Göteborgs musikliv. År 1639 fanns 
i staden 1500 invånare, och av dessa var nästan 1000 personer holländare, tyskar och skot-
tar. Både holländska och svenska var officiella språk. De tidigaste stadsmusikanterna och 
kyrkomusikerna var tyskar. I slutet av 1700-talet nåddes en musikalisk höjdpunkt, med 
musikaliska salonger, kyrkokonserter, orkesterkonserter och besök av berömda solister.

6 mars
I Nelson Mandelas fotspår
År 2018 firades 100-årsminnet av Nelson Mandelas födelse. Denne man kämpade un-
der sin levnad för ett Sydafrika fritt från apartheid, satt fängslad i 27 år och blev lan-
dets förste president som valts i demokratiska val med rösträtt för hela befolkningen. 
I höstas gjorde Carin Åkesson och Agneta Wallenstam en resa i Mandelas fotspår. De 
kommer att berätta och kanske blir det också några smakprov på sång från Sydafrika.

20 mars
Historisk maktkamp
Lars Franson, som vi känner från många RPG-träffar, berättar om den tid då Martin 
Luther var verksam i Tyskland och Gustav Vasa i Sverige. En omvälvande  period då 
Sverige blev ett lutherskt-protestantiskt land efter 700 år som katolskt. Hur kunde 
detta hända? Lars Franson är även vice ordförande i RPG i Betlehemskyrkan.

3 april
Svenskarna i Swede Hollow – jag var där (också)!
Swede Hollow i Saint Paul, Minnesota , blev känt genom Ola Larsmos roman 2016. 
Här berättar han om svenskar som bosatte sig i detta slumområde som var ett av de 
fattigaste i hela USA. Boken bygger på efterforskningar och intervjuer med människor 
som vuxit upp i Swede Hollow. Kristina Hedberg har släktkontakter i samma område 
och har nyligen varit där. Hon är journalist på SVT:s samhällsredaktion i Göteborg 
och har rötter så djupt det går i den steniga småländska myllan.

17 april
Gunnebo, en märklig historia
Nära Göteborg, i Mölndal, ligger Gunnebo, en av Sveriges förnämsta 1700-talsan-
läggningar. Karl-Gunnar Nordanstad blev projektansvarig när Gunnebo återfick sin 
forna glans genom ett av Sveriges första EU-projekt.Han kommer att låta oss följa 
med genom Gunnebos dramatiska historia. I september 2019 hoppas vi kunna göra 
ett studiebesök på Gunnebo. Karl-Gunnar Nordanstad är också ledamot i RPG:s 
distriktsstyrelse och i riksstyrelsen. 

8 maj
Våravslutning och framtidsspaning
Betlehemskyrkan finns i en stor fastighet med ingångar både från Vasagatan, Karl 
Gustavsgatan och Erik Dahlbergsgatan. Hit kommer hemlösa till Bashjälpen, besö-
kande till mässor i kapellet, konfirmander och scouter till Vasagården, gudstjänstfirare, 
musikanter som övar, RPG och syförening. I huset ryms Vasahemmets äldreboende, 
butiker, kontor och hyresbostäder m.m.m.m. Vad kommer att hända i framtiden i 
detta spännande hus?  Några framtidsspanare kommer till föreningens våravslutning: 
Lars-Erik Beckung, Kerstin Björn och Robert Eriksson.

  KORT OM RPG
• RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap – är en rikstäckande, partipolitiskt obunden 

 pensionärsorganisation som är öppen för alla oavsett livsåskådning och som vill värna om  
 hela människan utifrån kristna värderingar. Läs mer 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 möten och mänsklig kontakt. 

• 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 förmånsrabatter. Avgiften sätts in på bankgiro 872-5673, RPG i Betlehemskyrkan. 


