
On 8 sept  11.00 HÖSTSTART: Samling runt kaffeborden!
   Betlehemskyrkans församlingsföreståndare Robert  
   Eriksson och omsorgspastor Per Duregård medverkar 
    tillsammans med församlingsmusiker Ulrika Henkelman.
To 9 sept  10.00 Längre vandring.

Ti 14 sept   12.00 HÖSTSTART SYMÖTE!
On 15 sept  11.00 Bibelsamtal med omsorgspastor Per Duregård.  
To 16 sept  11.00 Musikcafé: Musik som betytt mycket för mig.
   Majvor Sigvardsson, musiklärare och kantor, spelar  
   på flygeln och berättar.
Fr–Lö 17–18 sept Riksstämma för Riksförbundet PensionärsGemenskap.
   Equmeniakyrkan Fiskebäck.

Ti 21 sept   10.00 Litteraturcirkeln startar sin termin.
Ti 21 sept  11.00 Promenad.
On 22 sept   11.00 Göteborgs parker.
   Stadsträdgårdsmästare Johan Rhengren .

Må 27 sept   11.00 Studiebesök: En av Göteborgs parker.
Ti 28 sept    12.00 Symöte.
On 29 sept    11.00 Bibelsamtal med omsorgspastor Per Duregård.

Ti 5 okt   11.00 Promenad.
On 6 okt   10.30 ÅRSMÖTE RPG i BK
On 6 okt     11.00 Wilhelm Stenhammar 150 år!
   Gunnar Eriksson , kördirigenternas nestor, uppmärk- 
   sammar oss på Stenhammars körmusik tillsammans med   
   Kammarkören vid HSM och Gunno Palmquist.
Fr 8 okt   Höstmöte för RPG-distriktet. 
   Vallersvikskyrkan i Frillesås.

Må 11 okt   11.00 Studiebesök: Liten vandring i Majorna.
   En titt på platsen där det Nya Vasahemmet kommer  
   att ligga och besök vid Stenhammars grav på Mariebergs  
   kyrkogård m.m. Avslutning med kaffe i Equmeniakyrkan 
   vid Chapmans torg.
Ti  12 okt   12.00 Symöte.
On 13 okt   11.00 Bibelsamtal med omsorgspastor Per Duregård.

Ti 19 okt   10.00 Litteraturcirkel.
Ti 19 okt   10.00 Längre vandring.
Ti 19 okt  11.00 Promenad.

On  20 okt   Höstutflykt.
   En kulturresa med buss i Bohuslän. Bohusläns Museum  
   i Uddevalla. Lunch och rundvandring på Ljungskile  
   folkhögskola.

Ti 26 okt   12.00 Symöte.
On 27 okt   11.00 Bibelsamtal med omsorgspastor Per Duregård.

Ti 2 nov  11.00 Promenad.
On 3 nov   11.00 Rapport från Kongo.
   Betlehemskyrkans Internationella råd berättar. Karin  
   Ålander, Carl-Göran Ekberg samt Håkan Lilja.

Ti 9 nov   12.00 Symöte.
On 10 nov  11.00 Bibelsamtal med omsorgspastor Per Duregård.

Må 15 nov  10.00 Längre vandring.
Ti 16 nov   10.00 Litteraturcirkel.
Ti 16 nov  11.00 Promenad.
On  17 nov  11.00 Betlehemskyrkan på Vasagatan i Göteborg.
   Arkitekterna Kerstin Björn och Peter Erseus berättar om  
   den nu 55 år gamla Betlehemskyrkan. Avslutning med  
   andakt i kyrksalen med pastor Agneta Wallenstam.

Ti 23 nov  12.00 Symöte.
On 24 nov 11.00 Bibelsamtal med omsorgspastor Per Duregård.
To 25 nov 11.00 Musikcafé: Göteborgs musikliv under 400 år.
   Tord Mannerbjörk, musikkännare och tidigare  
   folkhögskollärare.

Ti 30 nov 11.00 Promenad.
On 1 dec  11.00 Högtryck på mottagningen!
   Karin Manhem, professor emerita i medicin,  
   Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ti 7 dec  12.00 Symöte.
On 8 dec  11.00 Bibelsamtal med omsorgspastor Per Duregård.

Ti 14 dec  10.00 Litteraturcirkel.
Ti 14 dec  11.00 Promenad.
On 15 dec 11.00 Julminnen.
   Lyssna till och berätta om ett starkt  julminne, den bästa  
   julberättelsen, den vackraste sångversen eller dikten. 
   Luciatåg och lite smak av jul hoppas vi också på.
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PROMENADER  Varannan tisdag 11.00
Kortare promenader vill vi gärna fortsätta med, traditionsenligt varannan tisdag med start 
kl 11 vid Johannastatyn i Brunnsparken. Den första träffen blir tisdag 21 september. Kon-
takta Birgitta Tenfält, 031 – 711 45 20, och berätta att du vill vara med i höst!

VANDRINGAR  3 tillfällen i höst
Vid tre tillfällen i höst – 9 sept, 19 okt och 15 nov – kan du, som vill, gå med på en lite 
längre promenad i Göteborg med omnejd. Vi startar ca kl 10 från en buss-/spårvagns-
hållplats och vandrar 6–9 km i varierande terräng. Ta med matsäck och kläder efter väder. 
Vandringen avslutas vid en buss-/spårvagnshållplats ca kl 14.
   Information om bl.a. start och mål, samt anmälan inför varje vandring finns i RPG-pär-
men i Betlehemskyrkans reception. Kontakt: Roland Fridén, 070 – 396 53 94 och Lars 
Björn, 070 – 535 50 64.

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

Måndagen den 27 september kl 11 blir det en fortsättning på programmet veckan innan 
om Göteborgs parker med Johan Rhengren.Vilken park kommer stadsträdgårdsmästa-
ren att rekommendera?

Torsdagen den 11 oktober kl 11 blir också ett slags fortsättning på Stenhammar-program-
met veckan innan. Tillsammans med Jan Lindvall som vuxit upp i Majorna vandrar vi 
i Majorna, med början i framtiden (Nya Vasahemmet planeras på Såggatan), vidare till 
en arkitektonisk pärla och en nykommen akademiledamots adress och så till Wilhelm 
Stenhammars grav. Till sist samling kring kaffebord i Majornakyrkan vid Chapmans 
torg.

HÖSTUTFLYKT  Onsdag 20 oktober
Visst vore det roligt att åka på en liten bussutflykt i höst? Vi planerar för en bohuslänsk 
resa onsdagen den 20 oktober, om omständigheterna så tillåter. På Bohusläns museum 
i Uddevalla får vi ta del av både fasta och tillfälliga utställningar. Särskilt bekantar vi oss 
med Carl-Gustaf Bernhardsson, folklivsmålare från Grundsund, som i sina bilder levan-
degör livet i Bohuslän för hundra år sedan.
   På återfärden mot Göteborg besöker vi Ljungskile folkhögskola, där vi får glimtar av 
skolans historia och nutid, samt – inte minst – äter lunch. Information och anmälan i 
början av oktober.

RPG PÅ NÄTET  
www.youtube.com, sök på RPG Betlehemskyrkan GBG

Kanske du missade något av det senaste årets onsdagsprogram i vår egen YouTube-kanal? 
De finns kvar och där kan du, bland mycket annat, till exempel vara med på en visning på 
Emigrantmuséet eller få information om Östhjälpens arbete med nödhjälp till Rumänien.

FÖREDRAG  Varannan onsdag 11.00
8 september Höststart: Samling runt kaffeborden
Betlehemskyrkans församlingsföreståndare Robert Eriksson och omsorgspastor Per 
Duregård reflekterar över 16 månader i en pandemistängd kyrka. Hur har det varit 
och hur kommer det att bli i Betlehemskyrkan? Församlingsmusiker Ulrika Henkel-
man medverkar också.

22 september Göteborgs parker
Stadsträdgårdsmästare Johan Rhengren berättar om våra parker, deras historia och 
karaktär. Han ger oss också fördjupad kunskap om några favoriter, egna och allmänhe-
tens. Fortsättning med ett studiebesök måndagen därefter, den 27 september.

6 oktober Wilhelm Stenhammar 150 år
Wilhelm Stenhammar var inte bara dirigent för Göteborgssymfonikerna och kompo-
nerade symfonier - han skrev också det bästa körstycket!  Hur bar han sig åt? Gunnar 
Eriksson, ledare för Rilke-ensemblen och Göteborgs Kammarkör och professor eme-
ritus i kördirigering försöker förklara. Det gör han tillsammans med en annan känd 
körledare och professor emeritus, Gunno Palmquist och Kammarkören vid Högskolan 
för scen och musik.

3 november Rapport från Kongo
Betlehemskyrkan i Göteborg och Equmeniakyrkan i Sverige har långa och djupa 
relationer med kyrkor i de båda kongostaterna Kongo Brazzaville och Kongo Kinshasa. 
Vad händer där nu? Karin Ålander och Carl-Göran Ekberg från BK:s Internationella 
råd, samt Håkan Lilja (ledare för projektet Hälsa för alla i Kongo) berättar.

17 november Betlehemskyrkan på Vasagatan i Göteborg
Såg du kanske RPG-programmet på YouTube i våras, då arkitekterna Kerstin Björn 
och Peter Erséus visade och berättade om några delar av Betlehemskyrkan? Nu åter-
kommer de och vill visa oss ännu lite mera av allt som finns i denna 55-åriga kyrka 
ritad av Johannes Olivegren. Vi avslutar med andakt i kyrkrummet, ledd av pastor 
Agneta Wallenstam.

1 december Högtryck på mottagningen
Högt blodtryck är ett vanligt tillstånd. Vad är det? Vad gör det med oss? Vad kan vi 
göra med det? Karin Manhem är professor emerita i medicin vid Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset och delar med sig av  aktuella kunskaper och forskningsrön.

15 december Julminnen
Vill du dela med dig av något julminne, en berättelse, en dikt eller en sångvers? Plats 
på scen för den som vill! Litet luciatåg, smak av jul och tid för stilla småprat runt 
borden vill vi ha. (Kanske tillfälle till julpyssel också?)

MUSIKCAFÉER  2 torsdagar 11.00
Torsdag 16 september: Detta är min musik: Majvor Sigvardsson
Vi möter Majvor Sigvardsson som många sett som ackompanjatör vid orgeln och flyg eln 
i Betlehemskyrkans gudstjänster och samlingar på nätet. Nu lär vi känna Majvor som 
solopianist, när hon berättar om musik som betytt mycket för henne under livets gång.

Torsdag 25 november: Musiklivet i Göteborg 1621–2021
Nu återkommer Tord Mannerbjörk, musikkännare och tidigare folkhögskollärare. 
Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum kommer hans bok om musiklivet i Göteborg 
mellan 1621 och 2021, och den presenterar han för oss.

LITTERATURCIRKEL  4 tisdagar 10.00
Litteraturcirkeln har fortsatt att läsa och delvis på distans  diskutera det lästa också  
detta ”knepiga år”. Karl Ove Knausgårds Morgonstjärnan står på programmet vid  
den första träffen den 21 september. Kontakt: Lars Franson, tel 070 – 950 40 44.

BIBELSAMTAL  Varannan onsdag 11.00
I höst återupptar vi Bibelsamtalen i RPG. Med start onsdag 15 september kl 11 så träffas 
vi som vill till bibelläsning och samtal. Upplägget blir ungefär som tidigare: Vi följer en 
bok i Nya testamentet som vi kommer överens om. Du kan komma en gång, eller ibland, 
eller varje gång. Vi läser bibelordet tillsammans och sedan är ordet fritt.
   Pastor Per Duregård hälsar att han leder sammankomsterna, men inte styr samtalen 
mer än nödvändigt. Observera att inbjudan gäller så väl dig som deltagit tidigare, som 
dig som känner att detta vore ett fint sätt att mötas kring bibelordet.

  KORT OM RPG
• • RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskapRPG – 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 medlemmarRPG 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?Frågor? Kontakta gärna ordförande Kerstin Ekberg, 072–731 71 48 eller vice ordförande  
 Lars Franson 070-950 40 44. Du kan också skicka ett mail till rpg@betlehemskyrkan.serpg@betlehemskyrkan.se.

• • Medlemsavgift 220 kr/år.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. 


