
Torsdagen den 13 sept. kl. 12.00 
Terminsstart då vår musikansvarige 
Andreas Nordanstig berättar, spelar och 
sjunger med och för oss. 

 
 

Torsdagen den 27 sept. kl. 12.00 
Vi besöker Kyrkan i Hjällbo. Andakt. 
Sopplunch. Pastor Emanuel Furbacken - 
"Framtiden bor hos oss" 
(Har du frågor kring mötet - kontakta Ragne 
eller Ingvor)  

 
 

Fredagen den 5 okt. kl. 11.00 
Distriktets Höstfest i Bifrostkyrkan, Mölndal. 
Medverkan av författaren Stefan Edman 
och musikern Hans-Lennart Rask m.fl. 
Avgift inkl. servering 140:--Anmälan till 
Ragne Fransson. 070-7606973  

 
 

Torsdagen den 11 okt. kl. 12.00 
 Polen - en spännande rundresa med Eva 

och Ingemar Nordieng i ord och bild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 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. 

    

Torsdagen den 25 okt. kl. 12.00 
 Känt och Okänt i Bibeln. Henrik och Ragne 
 Fransson botaniserar i den Heliga boken. 
 
 

Torsdagen den 8 nov. kl. 12.00 
En resa i Uzbekistan. Ia Nyström och 
Bosse Petersson ger reseminnen i ord och 
bild. 

 
 

Torsdagen den 22 nov. kl. 12.00 
 Vilken service ger Apoteken? Presentation 

och frågor kring dagens apotek. Anna Stri-
gård, Apoteket Kronan informerar. 

 

Torsdagen den 7 dec. 12.00 
Advents- och Julsamkväm. Med ett 

omväxlande program kring en festlig måltid 
sätter vi punkt för en innehållsrik 
hösttermin. 

 

Tid att önska varandra 
en riktigt God Helg 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Välkommen till 

Torsdagsträffens 

och RPG:s 

sammankomster 

Hösten 2018 
 

  

i S:t Jakobs kyrka 
Parkgatan 4 - Göteborg 


