
Ons 8/1 11.00 VÅRSTART! När jag är ledig vill jag gå i kyrkan.
   Kalle Nordanstad, från styrelsen för Skandinaviska  
   Turistkyrkan på Kanarieöarna.

Tis 14/1 12.00 Symötena börjar för våren.
Ons 15/1 11.00 Bibelsamtal utifrån Apostlagärningarna.
   Göran Zettergren, pastor.

Tis 21/1 11.00 Promenad.
Ons 22/1 11.00 Sociala utmaningar i Göteborg.
   Emil Mattsson, direktor, Räddningsmissionen.

Tis 28/1 12.00 Symöte.
Ons 29/1 11.00 Bibelsamtal.
Tor  30/1 11.00 Musikcafé: Varje människa är en berättelse.
   Karin Careborg, lärare, rektor, rektorsutbildare, mm.

Tis 4/2  11.00 Promenad.
Ons 5/2 11.00 Musik i gudstjänst och vardag.
   Christer Bodell (piano/sång) & Christine Bodell (cello).

Tis 11/2 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 12/2 11.00 Bibelsamtal.

Tis 18/2 11.00 Promenad.
Ons 19/2 11.00 Talets gåva – en självklarhet?
   Gunilla Rejnö-Habte Selassie, logoped, medicine doktor.

Tis 25/2 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 26/2 11.00 Bibelsamtal.
Tor 27/2 10.00 Vandring. 
   Upplysningar/anmälan i RPG-pärmen i receptionen.

Tis 3/3  11.00 Promenad.
Ons 4/3 10.30 Årsmöte.
  11.00 Plockat ur en skokartong.
   Carl-Göran Ekberg, pastor och tidigare församlings- 
   föreståndare i Betlehemskyrkan.

Mån 9/3 10.30 Studiebesök: Vad ser vi från Läppstiftet?
   Guide från Trafikkontoret visar och berättar om  
   brobygget, västlänken och annat runt älven.
Tis 10/3 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 11/3 11.00 Bibelsamtal.

Tis 17/3 11.00 Promenad.
Ons 18/3 11.00 Äldreombudsmannen – en kanal mellan  
   invånare och politiker.
   Helena Bjurbäck, Göteborgs stads äldreombudsman.
Fr 20/3 10.00 Vandring. 
   Upplysningar/anmälan i RPG-pärmen i receptionen.

Tis 24/3 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 25/3 11.00 Bibelsamtal.
Tor 26/3 11.00 Musikcafé: Detta är min musik.
   Helena Fornegård, musikpedagog.
Fre 27/3 11.00 Årsmöte för RPG-distriktet, i Tabernaklet.
   Anmälan i RPG-pärmen i Betlehemskyrkans reception.  
   Adress: Storgatan 39, Göteborg.

Tis 31/3 11.00 Promenad.
Ons  1/4 11.00 Motsägelsefullt möte. 
   Pia Lundqvist, historiker, om missionärernas möte med  
   befolkningen i Fristaten Kongo i slutet av 1800-talet.

Tis  7/4 10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 8/4 11.00 Bibelsamtal.

Tis 14/4 11.00 Promenad.
Ons 15/4 11.00  Integration och utanförskap.
   Jamila Hussein, sociolog och kriminolog.

Mån 20/4 10.00 Vandring. 
   Upplysningar/anmälan i RPG-pärmen i receptionen.
Ons 22/4 11.00 Bibelsamtal.

Tis 28/4 11.00 Promenad.
Ons 29/4 11.00 Victor Hasselblad och ”världens bästa kamera”.
   Elsa Modin från Erna och Victor Hasselblads stiftelse.

Tis 5/5  10.30 Litteraturcirkel.
  12.00 Symöte.
Ons 6/5 11.00 Bibelsamtal.

Tis 12/5 11.00 Promenad.
Ons 13/5 11.00 Vi studerar konsten i Betlehemskyrkan.
   Bengt Heinö, konstnär, kulturhistoriker och bildlärare 
   och Robert Eriksson, pastor och församlingsföreståndare.

Ons 27/5  Vårresa
   Till Vandalorum utanför Värnamo och till Linnés Råshult.
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MUSIKCAFÉER  2 torsdagar 11.00
Torsdag 30 januari: Varje människa är en berättelse
Karin Careborg visar några bilder från sin berättelse. Du får inblick i och smakprov 
på sång och musik som varit med henne och som bildar soundtrack i hennes historia. 
Lite allsång blir det också.

Torsdag 26 mars: Detta är min musik
Helena Fornegård kommer att prata om sitt liv med musik och människor. Hon har i 
närmare 20 år som pedagog mött små som stora, på liten och stor scen, och sett musi-
ken verkligen göra skillnad.

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

Måndag 9 mars kl 10.30 är vi välkomna till Våning 2026 på Trafikkontoret högt uppe i 
Läppstiftet. En guide tar emot oss och informerar om brobygge och annan byggnation 
runt älven. Möjlighet till gemensam lunch efter besöket. Hållplats Lilla Bommen, däref-
ter en kortare promenad till Läppstiftet.

LITTERATURCIRKEL  Varannan tis 10.30
I litteraturcirkeln umgås vi och fikar tillsammans, som under många år hittills. Vi läser 
och pratar om populära böcker, om biografier, om nobelpristagare och klassiker och  
vid varje samling dessutom inslag med dikter. Välkommen att komma med för att pröva 
om du tycker att detta verkar trevligt för dig också. Start tisdag 11 februari, avslutning 5 
maj. Kontakt: Lars Franson, 070–950 40 44. I samverkan med Studie- 
förbundet Bilda.

BIBELSAMTAL  Varannan onsdag 11.00
Bibelsamtalen med utgångspunkt i Apostlagärningarna fortsätter under våren, med  
start den 15 januari.Vi läser texterna och samtalar utifrån våra egna reflektioner  
och erfarenheter och med hjälp av en bok från Equmeniakyrkan. Välkommen  
att vara med, prova gärna att delta även om du inte var med under höstterminen! Samta-
len leds av pastor Göran Zettergren. I samverkan med Studieförbundet Bilda.

PROMENADER  Varannan tisdag 11.00
Med början den 21 januari träffas vi vid Johannastatyn i Brunnsparken. Därefter väljer 
vi lämpligt kommunalt färdsätt eller tar en liten promenad. Tag med matsäck och gärna 
stavar. Ingen föranmälan. Vid regn ställs promenaderna in. För aktuell information ring 
031-40 71 11 (Gudrun Gärdhagen).

VANDRINGAR  3 tillfällen i vår
Tre gånger i vår, 27 februari, 20 mars och 20 april, gör vi en lite längre promenad i Göte-
borg med omnejd. Start ca kl 10 från en buss-/spårvagnshållplats och därefter vandring 
5-8 km. Ta med matsäck och kläder efter väder. Vandringen avslutas vid en buss-/spår-
vagnshållplats ca kl 14. Mål, kontaktpersoner och anmälan i RPG-pärmen i Betlehems-
kyrkans reception.

SYMÖTE  Varannan tisdag 12.00
Symötena börjar för våren tisdagen den 14 januari. Gemenskap kring kaffeborden ger en 
liten avgift till kaffekassan, som finansierar fraktkostnaden för lådor fyllda med för-
bandsmaterial till Afrika. Bidra gärna med slitna lakan som vi kan förvandla till för-
bandsmaterial! Alla är välkomna till Syföreningen!

FÖREDRAG  Varannan onsdag 11.00
8 januari
Vårstart: När jag är ledig vill jag gå i kyrkan
Kalle Nordanstad har många strängar på sin lyra. Senast träffade vi honom på Gunnebo. 
Nu återkommer han med berättelser om den ekumeniska Skandinaviska Turistkyrkan på 
Kanarieöarna, som han har stor erfarenhet av som ledamot i den svenska styrelsen.

22 januari
Sociala utmaningar i Göteborg
Emil Mattsson från Räddningsmissionen ger en bild av vår stad och vår tids utmaningar. 
Han berättar också om samarbetet mellan Räddningsmissionen och Betlehemskyrkan 
kring utsatta EU-medborgare. Hur kan vi tillsammans kroka arm för att skapa ett Göte-
borg som håller samman?

5 februari
Musik i gudstjänst och vardag
Christer Bodell (piano/sång) medverkar ibland tillsammans med andra musiker i Betle-
hemskyrkans gudstjänster. Nu spelar han tillsammans med Christine Bodell (cello) och 
berättar för oss om ett knippe kända och kanske mindre kända musikstycken.

19 februari
Talets gåva – en självklarhet?
Känner du ett barn eller en vuxen som har svårt att tala? Gunilla Rejnö-Habte Selassie har 
mångårig erfarenhet av att utreda och behandla tal-och språkstörningar och har undervisat 
på logopedutbildningen i Göteborg. Vad innebär talets gåva? Hur lär vi oss att tala? Vad 
krävs för ett fungerande tal?

4 mars
Plockat ur en skokartong
”I femtio år har jag, Carl-Göran Ekberg, varit pastor, bl.a. i Betlehemskyrkan. En del av 
mina predikningar har jag sparat i en skokartong, de flesta har jag slängt. I programmet 
vill jag plocka i min skokartong, och läsa och fundera kring en del av de skönlitterära och 
andliga texter jag citerat under åren. Det blir Astrid Lindgren, Thomas Merton, Jesper 
Svenbro, Arne H. Lindgren och många fler. Också lite om målaren Olle Hjortzberg.”

18 mars
Äldreombudsmannen – en kanal mellan invånare och politiker
Äldreombudsmannen arbetar övergripande för de 88.000 invånare i Göteborg som är 65 
år och äldre. Du som är äldre, anhörig eller annan företrädare kan kontakta äldreombuds-
mannen Helena Bjurbäck och lämna synpunkter på staden. Hon är placerad vid Stadsled-
ningskontorets utvecklingscenter för äldrefrågor, Senior Göteborg. Äldreombudsmannen 
är fristående från stadens verksamheter och myndigheter.

1 april
Motsägelsefullt möte
En viktig del i Betlehemskyrkans och Equmeniakyrkans liv är mission i andra länder.  
Pia Lundqvist är docent vid historiska institutionen, Göteborgs universitet och har bl.a. 
studerat mötet mellan svenska missionärer och befolkningen i Kongo under fristatstiden 
då Svenska Missionförbundet sände ut sina första missionärer med början på 1880-talet.

15 april
Integration och utanförskap
Jamila Husseins berättar om sin nya faktabok om integration och utanförskap som ger en bild 
av hur invandrares vardagsliv fungerar i Sverige. Vilka svårigheter och hinder finns på vägen in  
i det svenska samhället? Hur påverkar kulturell och etnisk bakgrund? Jamila Hussein är socio-
log och kriminolog och har arbetat som universitetslärare, och som projektledare med att hjäl-
pa flickor som utsatts för hedersvåld och med ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet.

29 april
Victor Hasselblad och ”världens bästa kamera”
Hör berättelsen om göteborgaren vars kamera fick världens uppmärksamhet efter att 
ha använts vid månlandningen 1969. Vi får veta mer om Victor och Erna, deras liv och 
gärning i Göteborg och i världen. Elsa Modin från Erna och Victor Hasselblads stiftel-
se berättar också om stiftelsens arbete med att främja undervisning och forskning.

13 maj
Vi studerar konsten i Betlehemskyrkans
Tillsammans med Bengt Heinö, under många år verksam vid Schillerska gymnasiet, 
betraktar vi några av konstverken i Betlehemskyrkan – tavlor, skulpturer, kyrkfönstren och 
kyrksalens arkitektur. Medverkar gör också pastor Robert Eriksson, som presenterar den 
nya ikonmålning som under våren kommer till kyrkan.

  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 150 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 ordförande Kerstin Ekberg, 072–731 71 48 eller vice ordförande  
 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. 


