
Torsdagen den 17 jan. kl. 12.00 
"Vad är det vi sjunger?" Ragne Fransson 
funderar och ger sina svar. 

 

Torsdagen den 31 jan. kl. 12.00 
Raoul Wallenbergs liv och öde.  
Fd. riksdagsmannen Elver Jonsson,. 
Alingsås, berättar. 

 

Torsdagen den 14 febr. kl. 12.00 
Bokhandeln förr och nu. Bokhandlardottern 
Karin Eckerstein kåserar. 

 

Torsdagen den 28 febr. kl. 12.00 
Så blev mitt liv. Pastorn, regionrådet, 
fågelskådaren Åke Svensson kåserar. 

 

Torsdagen den 14 mars kl. 12.00 
Våra vårdcentralers plus och minus. 
Läkaren Anders Walan (RPG:s 
representant i en av Regionens Hälso- och 
Sjukvårdsnämnder) belyser frågor om sjuk- 
och äldrevården i dagens samhälle. 

 

Torsdagen den 28 mars kl. 12.00 
Under i naturen. Ove Sandström, 
Kungsbacka, kåserar med 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 eller 
dagens soppa. Vid de flesta samlingarna finns 

olika medverkande som ger oss intressanta 
inblickar i skiftande ämnen. Samlingarna börjar 

kl. 12.00 och avslutas senast kl.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. 

    
 

Fredagen den 29 mars kl. 11.00 
RPG:s Distrikts-Årsmöte i Equmeniakyrkan 
i Fiskebäck. Årsmötesförhandlingar. 
Servering. Medv. av Adam Cwejman GP. 
Avgift inkl. servering 80:--. Anmälan till 
Ragne Fransson. 070-7606973 
 

Torsdagen den 11 april kl. 12.00 
Vår pastor Maria Fässberg Norrhall berättar 
om sin väg till att bli församlingsförestån-
dare i S:t Jakob. 
 

Torsdagen den 25 april kl. 12.00 
Israel - Det Heliga Landet. Ia Nyström och 
Bosse Petersson förmedlar intryck i ord och 
bild. 

 
Torsdagen den 9 maj kl. 12.00 
Våravslutning. Program meddelas senare. 

 

 

Tid att önska varandra 
en skön sommar 

 
 

 

 
 
 
 
 

Välkommen till 

Torsdagsträffens 

och RPG:s 

sammankomster 

Våren 2019 
 

  

i S:t Jakobs kyrka 
Parkgatan 4 - Göteborg 


