
Ons 10/1 11.00 Sångens och musikens betydelse för glädjen i livet.
   Birgitta Andersson, musikterapeut

Ons 17/1 11.00 Bibelsamtal. Introduktion av Markusevangeliet.
   Om boken ”Markus runt på 90 dagar” . 
   Pastor Göran Zettergren.
Tor 18/1 11.00 Musikcafé. Från sjömansvals till rock n´roll.  
   Mats Landahl, låtskrivare och psykolog.

Tis 23/1 11.00 Promenad
Ons 24/1 11.00 I gospelns tjänst.
   Malin Abrahamsson, logoped och dirigent. 

Tis 30/1 10.30 Litteraturcirkel
Ons 31/1 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 1 och 2.

Tis 6/2 11.00 Promenad
Ons 7/2 11.00 Pianomusik som jag älskar.
   Gustaf Olsson, musikant och professor.

Tis 13/2 10.30 Litteraturcirkel
Ons 14/2 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 3 och 4.

Tis 20/2 11.00 Promenad
Ons 21/2 11.00 Florens historia och legender. 
   Nia Cau Wetterholm, göteborgsguide

Tis 27/2 10.30 Litteraturcirkel
Ons 28/2 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 5 och 6.
Tor 1/3 11.00  Musikcafé. Jungfru Maria i musikhistorien.
   Från Hildegard av Bingen till Arvo Pärt. 
   Tord Mannerbjörk, musikvän och folkbildare.

Tis 6/3 11.00 Promenad
Ons 7/3 10.30 ÅRSMÖTE
Ons 7/3 11.00 Tack Charles Felix Lindberg!
   En vandring i ord och bild – från Järntorget till  
   Götaplatsen. Vi upptäcker några av Göteborgs  
   fantastiska skulpturer tillsammans med Kjerstin  
   Lindén och Kristina Hörnberg.

Tis 13/3 10.30 Litteraturcirkel
Ons 14/3 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 7 och 8.
Tor 15/3 10.50 Studiebesök i Göteborgs Synagoga.

Tis 20/3 11.00 Promenad
Ons 21/3 11.00 Skolan för barn och ungdomar – mår den bra eller?
   Lars Franson, f.d. rektor och förvaltningschef.
Fre 23/3  Årsmöte för RPG-distriktet i Kungälv

Tis 27/3 10.30 Litteraturcirkel
Ons 28/3 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 9 och 10.

Tis 3/4 11.00 Promenad
Ons 4/4 11.00 Vad gör du nu, Agneta?
   Pastor Agneta Wallenstam berättar – om utmaningen  
   att bli pensionär, styrelseuppdrag, tid med barnbarn  
   och djur m.m.
Tis 10/4 10.30 Litteraturcirkel
Ons 11/4 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 11 och 12.
Fre 13/4 10:45  Studiebesök med guidad visning av utställningen  
   ”Göteborgs födelse” på Stadsmuséet.

Tis 17/4 11.00 Promenad
Ons 18/4 11.00 Beda Hallberg och Majblomman – en kvinnohistoria.
    Birgitta Hallenrud, folkhögskollärare.

Tis 24/4 10.30 Litteraturcirkel.
Ons 25/4 11.00 Bibelstudium. Markus, kapitel 13 och 14.

Ons 2/5 11.00 Heder och hedersvåld. Berättelser, fördomar och fakta. 
   Jamila Hussein, kriminolog och sociolog.

Tis 8/5  11:30 Studiebesök. Botaniska trädgården – guidad vandring.
Ons 9/5 11.00 Bibelsamtal. Markus, kapitel 15 och 16.

Tis 15/5  11.00 Promenad
Ons 16/5 11.00 182 nya ställen för promenader och utflykter i Göteborg
   Anders Hilmersson, skribent och fotograf.

Ons 23/5  VÅRRESA
   Under vårresan besöker vi Varnhems kloster och får  
   en guidad visning med berättelsen om Katas gård.  
   Lunch på stiftsgården Flämslätt och fortsättning på  
   berättelsen om Kata och Västergötland på Väster- 
   götlands museum i Skara.

Fre–lör 25–26/5 RPG:s riksstämma, i Pingstkyrkan Jönköping .
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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 170 medlemmar. Vill du ha närmare information, 
kontakta ordf. Kerstin Ekberg 031–46 16 25 eller 072–731 71 48 eller vice ordf. Lars 
Franson 070–950 40 44. Medlemsavgiften är 220 kr per år. Prenumeration på Seni-
or-Posten ingår samt Smart Card Senior med många förmånsrabatter. Avgiften sätts in 
på Plusgirokonto 60 49 63 – 9, RPG i Betlehemskyrkan.

PROMENADER  Varannan tisdag 11.00
Med början den 23 januari träffas vi vid Johannastatyn i Brunnsparken. Därefter väljer vi 
lämpligt kommunalt färdsätt. Tag med matsäck och gärna stavar. Ingen föranmälan. Vid 
regn ställs promenaderna in. För aktuell info ring 031-40 71 11 (Gunnar Gärdhagen).

LITTERATURCIRKEL  Varannan tis 10.30
Vi läser vidare i vår litteraturcirkel och träffas åter tisdagen den 30 januari. Har du inte 
haft möjlighet att delta tidigare? Kom med nu, berätta vad du läst, tyck till och disku-
tera! Vi läser klassiker, nobelpristagare, moderna, postmoderna, svenska och utländska 
författare. Kontakt: Lars Franson, 070-950 40 44. I samverkan m. studieförbundet Bilda.

KULTURGRUPPEN INBJUDER
Vill du gå på teater, bio eller kanske någon utställning i vår? Och prata en stund  
efteråt med dem du haft sällskap med? Det finns plats i Kulturgruppen för ungefär 
fyra personer till. Kontakta Björn Molin, 070–372 10 91, bjornmolin@hotmail.com.

MUSIKCAFÉER  2 torsdagar 11.00
TOR 18 JAN – Från sjömansvals till rock n´roll
Mats Landahl, psykolog och låtskrivare: ”En musikalisk skiss 
och en personlig beskrivning av mitt möte med dragspelet. 
Det blir exempel på olika musikstilar, bruksområden och 
miljöer för dragspel. Både exempel på andras inspelningar och 
låtar framförda av mig, med en och annan egen komposition.
Sedan kanske ni känner för lite Sing along eller en svängom, 
om inspirationen väcks.”

TOR 1 MARS – Jungfru Maria, så som hon framträder i musikhistorien
Detta musikcafé knyter an till höstens RPG-program om ” Madonnor och andra 
morsor”. Här får vi exempel på Mariamusik alltifrån Hildegard av Bingen på 1100-ta-
let och fram till 1900-talskompositören Arvo Pärt. Tord Mannerbjörk är vår ciceron 
genom musikhistorien.

STUDIEBESÖK

TOR 15 MARS – Göteborgs synagoga, Östra Larmgatan 12
Spårvagn till Kungsportsplatsen eller Brunnsparken. Samling kl 10.50. Vi kan boka 
lunch på närbeläget kafé efter besöket för dem som önskar. Anmälan senast 13/3.

FRE 13 APR – Göteborgs födelse, guidad visning på Stadsmuséet, N Hamng 12
Spårvagn till Domkyrkan eller Brunnsparken. Samling kl 10.45. Avgift 100 kr.  
Möjlighet till gemensam lunch i museirestaurangen efter visningen. Anmälan senast 
17/4, ”först till kvarn” gäller, vid fler än 20 anmälningar gör vi reservlista.

TIS 8 MAJ – Botaniska trädgården, guidad visning
Spårvagn till Botaniska trädgården. Samling 11.30, till ca 13. Avgift 70 kr. Vid regn 
samlas vi i Botaniskas växthus. Sölve Kajanus, mångårig guide i trädgården, visar oss 
runt bland vårblommor, magnolia och rhododendron, och berättar även om Botanisk-
as historia. Efter guidningen finns det möjlighet att äta lunch i trädgårdens café.

BIBELSAMTAL  Varannan onsdag 11.00
Samtalen kommer denna termin att utgå från Markusevangeliet. Vi vill särskilt 
välkomna dig in i dessa samtal som tidigare inte haft möjlighet att deltaga. Nytt för i 
år är att vi förutom Bibeln har en bok utgiven av Equmeniakyrkan som heter Markus 
runt på 90 dagar. Den boken delar vi ut gratis och vi tror att den ger inspiration till 
våra samtal omkring det evangelium som är det äldsta av de fyra i Nya Testamenet. 
   Markus brukar kallas för ”berättaren bland evangelisterna”. Nu får vi ta del av hans 
berättelse och väva in den i det som är vår alldeles egna unika berättelse. Denna ter-
min leds samtalen av pastor Göran Zettergren. I samverkan m. studieförbundet Bilda.

FÖREDRAG  Varannan onsdag 11.00
10 januari 
Vårstart – Sångens och musikens betydelse för glädjen i livet
Vi får både lyssna och sjunga med när Birgitta Andersson besöker oss. Hon är ut-
bildad musikterapeut men också kantor och fritidspedagog med mera, med ett långt 
yrkesliv som verksam i Östergötlands läns landsting. 

24 januari 
I gospelns tjänst
Logopeden och dirigenten Malin Abrahamsson är initiativtagare till School of Gospel.  
Nu berättar hon om sin uppgift som dirigent i flera gospelkörer. Malin har lång erfaren-
het av gospelmusik och har också vid flera tillfällen samarbetat med musiker från USA.  
I föredraget berättar Malin om sina erfarenheter och bjuder också på sång och musik.

7 februari
Pianomusik som jag älskar
Gustaf Olsson återfinns ibland som organist i Betlehemskyrkan, ibland som energisk 
miljödebattör och vattenexpert, här och runt om i världen. Nu ska Gustaf spela för oss 
på Betlehemskyrkans nya flygel. Det kan bli Tröstemusik av Franz Liszt, någon polo-
näs av Chopin, kanske nordiskt med Sibelius och Grieg och säkert också Bach.

21 februari
Florens historia och legender 
Nia Cau Wetterholm är född och uppvuxen i Florens. Hon har bl.a. varit verksam som 
professionell dansös. Numera bor hon i Göteborg och arbetar som göteborgsguide och 
lärare i italienska på Senioruniversitetet, men dansar även fortfarande renässansdans.

7 mars
Tack Charles Felix Lindberg!
Följ med Kristina Hörnberg och Kjerstin Lindén på en vandring i ord och bild - från 
Järntorget till Götaplatsen - då vi upptäcker några av Göteborgs fantastiska skulpturer.

21 mars
Skolan för barn och ungdomar – mår den bra eller…?
Alla har erfarenhet av skolan, sedan lång tid tillbaka eller i nutid på olika sätt. Skolan 
är också en viktig angelägehet för hela vårt samhälle. Hur är det med skolan nu för 
tiden egentligen? Lars Franson har lång erfarenhet av arbete i och med skolan.

4 april
Vad gör du nu, Agneta?
Agneta Wallenstam arbetade som pastor i Betlehemskyrkan i 14 år. Nu berättar hon 
om utmaningen att bli pensionär, om styrelseuppdrag, om lagom tid med barnbarn, 
om hantverksintresse, resor, djurhållning, och mycket mer...

18 april
Beda Hallberg och Majblomman – en kvinnohistoria
Birgitta Hallenrud är f.d. folkhögskolelärare och ägare av en stor samling majblommor.  
Om årets majblomma hunnit komma ut får vi kanske tillfälle till ”vernissage” och inköp. 

2 maj
Heder och hedersvåld – berättelser, fördomar och fakta
Jamila Hussein är sociolog och kriminolog, utbildad vid universitetet i Erbil, Irak och vid 
Göteborgs universitet. Jamila har i många år arbetat som universitetslärare och projekt-
ledare med att hjälpa ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet. Hon har nyligen 
gett ut boken Heder och hedersvåld – berättelser, fördomar och fakta på Korpens förlag.

16 maj
182 nya ställen för promenader och utflykter i Göteborg 
Anders Hilmersson, skribent och fotograf, har gett ut flera böcker om Göteborg och 
Bohuslän. I mars 2018 kommer hans nya bok, Göteborgarnas nya promenadguide – 
182 ställen för promenader och utflykt.

OBS! 
Nu på  torsdagar

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


