
Ons 12 jan 11.00 VÅRSTART! Mitt liv och min musik.
   Per Duregård, omsorgspastor i Betlehemskyrkan och  
   RPG:s kaplan.

Tis 18 jan 12.00 Symöte. Vårstart.
Ons 19 jan 11.00 Bibelsamtal. Vårstart.
   Omsorgspastor Per Duregård

Ons 26 jan 11.00 Tillsammans skapar vi framtidstro.
   Henrik Orrbeck, biträdande direktor på Reningsborg och  
   Nicolina Holmgren, diakon i Rosa Huset.
Tor 27 jan 10.00 Längre vandring. Vårstart.

Tis 1 feb  12.00 Symöte.
Ons 2 feb 11.00 Bibelsamtal.

Tis 8 feb 10.30 Litteraturcirkeln. Vårstart.
Ons 9 feb 11.00 Motsägelsefullt möte. 
   Pia Lundqvist, historiker, om missionärernas möte med  
   befolkningen i Fristaten Kongo i slutet av 1800-talet.

Tis 15 feb 12.00 Symöte.
Ons 16 feb 11.00 Bibelsamtal.

Ons 23 feb 11.00 Polisen som jobbar i insatsstyrkan för 
   våldsutsatta kvinnor och barn.
   Sofia Myrén, polisinspektör, ibland även sångsolist i  
   Betlehemskyrkan.
Mån 28 feb 10.00 Längre vandring.
Tis 1 mars 12.00 Symöte.
Ons 2 mars 11.00 Bibelsamtal.

Ons 9 mars 11.00  Från gossmusikant i Frälsningsarmén till 
   företagsledare i hotellbranschen.
   Lars Ericson berättar. En grupp musikanter från Vasa  
   Brass är också med och bidrar till att RPG i Betlehems- 
   kyrkan får en festlig start på vårterminen.

Tis 15 mars 12.00 Symöte.
On 16 mars 11.00 Bibelsamtal.
Tor 17 mars 11.00 Med kunskapen i Centrum. Stadspromenad.
   Start vid Domkyrkan. Anita Cullberg, göteborgsguide.

Tis 22 mars 10.00 Längre vandring.
Ons 23 mars 11.00 Allt du velat veta men inte vågat fråga.
   HBTQI – Vad står bokstäverna för? Och EKHO?  
   Anna-Karin Caspersson, verksamhetsutvecklare i  
   föreningen EKHO och ledamot i församlingsstyrelsen.

Tis 29 mars 12.00 Symöte.
Ons 30 mars 11.00 Bibelsamtal.

Ons 6 apr 10.30 Årsmöte för RPG i Betlehemskyrkan.
Ons 6 apr 11.00 Bohusläns historia. Från järnålder till 1658.
   Tomas Andersson, arkeolog och historiker, författare till  
   boken Bohusläns historia. Från järnålder till 1658.
Tor 7 apr 11.00 I mina kvarter. Liten stadspromenad i Kviberg.

Ons 13 apr 11.00 Bibelsamtal.

Ons 20 apr 11.00 Korstågen – vad vet vi?
   Lars Franson, känd från tidigare föredrag i RPG och  
   värd vid RPG-samlingar i Betlehemskyrkan.

Tis 26 apr 11.00 Stadspromenad i Lövgärdet, lunch i Rosa Huset.
   Pastor Magnus Bramer, diakon Nicolina Holmgren.
Tis 26 apr 12.00 Symöte.
Ons 27 apr 11.00 Bibelsamtal.
Tor 28 apr 10.00 Längre vandring.

Ons 4 maj 11.00 Välkommen till prästgården på Harcourt street!
   Birgit Nilsson Bergström.

Tis 10 maj 12.00 Symöte.
Ons 11 maj 11.00 Bibelsamtal.

Ons 18 maj  VÅRRESA
   Till Vandalorum utanför Värnamo och Carl von  
   Linnés Råshult. Information och anmälan senare i vår.

Tis 24 maj 12.00 Symöte.
Ons 25 maj 11.00 Bibelsamtal.

Ons 1 juni 11.00 ”Här är den sköna sommaren...”
   Ord och ton med Majvor Evermyr, Iréne & Svante  
   Myrén och Majvor Sigvardsson.
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BIBELSAMTAL  Varannan onsdag 11.00

I vår läser vi Romarbrevet tillsammans med omsorgspastor Per Duregård, som leder 
sammankomsterna men inte styr samtalen mer än nödvändigt. Vi läser bibelordet  
tillsammans och sedan är ordet fritt. Start den 16 februari. Du kan komma en gång,  
eller ibland, eller varje gång.

LITTERATURCIRKEL  4 tisdagar 10.30

I litteraturcirkeln umgås vi och fikar tillsammans. Vi läser och pratar om populära 
böcker, om biografier , om nobelpristagare och klassiker, och vid varje samling dessutom 
inslag av dikter. Välkommen att komma med för att pröva om du tycker att detta verkar 
trevligt för dig också. Kontakt: Lars Franson, 070-950 40 44

SYMÖTE  Varannan tisdag 12.00

Symötena fortsätter i vår med start tisdagen den 1 mars. Kom med och dela gemen-
skapen kring kaffebordet! Slitna lakan förvandlas här till förbandsmaterial som så små-
ningom fraktas till Afrika. Kontakt: Omsorgspastor Per Duregård, 076-007 07 92.

STADSPROMENADER  3 tillfällen i vår
Vid tre tillfällen i vår – 17 mars, 7 apr och 26 apr – kan du, som vill, gå med på lite kortare 
promenader i stadsmiljö. Den första promenaden leds av Anita Cullberg, sekreterare i 
föreningens styrelse men också auktoriserad göteborgsguide, som har mycket att berätta, 
denna gång om ”Kunskapen i Centrum”. 
   Den 7 april är rubriken ”I mina kvarter”, och då går vi en promenad med Kerstin Ekberg 
bland nya och gamla hus i Kviberg. Skidåkning, beachvolleyboll, utegym, fotbollsplaner 
m.m. finns också att bese. 
   Den 26 april promenerar vi i Lövgärdet, i miljön runt Rosa Huset, och avslutar med 
lunch tillsammans med pastor Magnus Bramer och diakon Nicolina Holmgren i Rosa 
Huset. Mer information presenteras i RPG-pärmen i Betlehemskyrkans reception och på 
www.betlehemskyrkan.se.

VANDRINGAR  4 tillfällen i vår
Vid fyra tillfällen i vår – 27 jan, 28 feb, 22 mars och 28 apr – kan du, som vill, gå med på 
en lite längre promenad i Göteborg med omnejd. Vi startar ca kl 10 från en buss-/spår-
vagnshållplats och vandrar 5–8 km. Ta med matsäck och kläder efter väder. Vandringen 
avslutas vid en buss-/spårvagnshållplats ca kl 14.
   Information (om bl.a. start och mål) finns inför varje vandring i RPG-pärmen i 
Betlehems kyrkans reception och på www.betlehemskyrkan.se. Kontakt: Roland Fridén, 
070 – 396 53 94 och Lars Björn, 070 – 535 50 64.

DIGITAL SENIOR  4 tillfällen i vår

Vilken nytta kan du ha av din smarta telefon eller din läsplatta/iPad? Kan vardagslivet 
underlättas? Kan du ha någon glädje av de där apparna som du hör talas om ideligen? 
Lars Tenfält har hjälpt RPG så att vi kunnat vara synliga på internet under den period 
då mycket varit stängt. Fyra onsdagar i vår, kl 13–14 (strax efter ordinarie RPG-träff) 
tar Lars emot dig som vill ha hjälp att ta några nya kliv in i den digitala världen och 
hitta praktiska sätt att använda smarta telefoner och läsplattor i vardagen.
   Håll utkik efter datum. Anmälan på lista i RPG-pärmen. Frågor? Tala med Lars Ten-
fält, tel 0790-76 04 56.

TEXTREFLEKTIONER  i fastetid och påsk
www.youtube.com, sök på RPG Betlehemskyrkan GBG

Under pandemin, då kyrkan var stängd, sände vi regelbundet digitala textreflektioner 
inför kommande söndag. Pastor Per Duregård var ansvarig och samtalade med en eller 
flera gäster kring tema och texter. Nu återkommer Per med en serie textreflektioner i 
samtalsform under fastetiden och påsk våren 2022. De sänds i RPG:s YouTube-kanal 
med början i veckan före den första söndagen i Fastan, den 6 mars. Ett fint tillfälle att 
ägna fastetiden lite extra koncentration!

FÖREDRAG  Varannan onsdag 11.00

12 januari Mitt liv och min musik.
Varannan onsdag bjuder Per Duregård in till bibelsamtal som en del av RPG:s 
program. Många har också mött Per som omsorgspastor och predikant i Betlehem-
skyrkan. Nu får vi ta del av kanske mer okända sidor av hans skiftande yrkesliv och 
musikaliska utveckling.

26 januari Tillsammans skapar vi framtidstro
Möt Henrik Orrbeck som ger oss senaste nytt från Reningsborg, den göteborgska 
hjälporganisationen som startade med en second hand-butik i det gamla reningsverket 
i Västra Frölunda för 30 år sedan. Nu finns Reningsborg på många platser i Göteborg, 
bl.a. i ett samarbete med Rosa Huset i Lövgärdet. Från Rosa Huset kommer Nicolina 
Holmgren, diakon, och berättar om Lyftet, Demokratiträffar, Frukostklubb, Lövgär-
desskolan, Räddningsmissionen, Kulturskolan Svängdörren med mera.

9 februari 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 missionärer och befolkningen i Kongo under fristatstiden, då 
Svenska Missionsförbundet sände ut sina första missionärer med början på 1880-talet.

23 februari Polisen som jobbar i insatsstyrkan för våldsutsatta kvinnor och barn.
Sofia Myrén arbetar som polisinspektör med funktion som barnförhörsledare och ut-
redare på sektionen Brott i nära relation. Vi får höra hur det går till när ett ärende går 
från verklighet till fällande dom. Sofia tillhör Betlehemskyrkan och är en uppskattad 
sångsolist. Musiken och tron är hennes vattenhål.

9 mars Från gossmusikant i Frälsningsarmén till företagsledare i hotellbranschen. 
Lyssna till en berättelse om hur musiken varit viktig och till hjälp i livet för Lars Eric-
son, som företagsledare, kristen och människa. Medverkar gör även en grupp från Vasa 
Brass, ett brassband med bred ekumenisk förankring, numera lett  av Lars Ericson.

23 mars Allt du velat veta men inte vågat fråga.
Anna-Karin Caspersson berättar om EKHO, som fyllde 40 år förra året. Vi får glimtar 
av vad som hänt under vägen och tillfälle att ställa frågor om Regnbågsnyckeln som 
Betlehemskyrkan tog emot i februari 2022. Förkortningen EKHO står för Ekumeniska 
grupperna för kristna hbtq-personer. HBTQI då? Kom och fråga Anna-Karin!

6 april Bohusläns historia
Tomas Andersson bor i Göteborg och i Grebbestad. I en nyutkommen bok berättar 
han om Bohusläns dramatiska historia, denna gång utan ”norska, danska och svenska 
övertoner”, framhåller författaren som gästar RPG den 6 april.

20 april Korstågen – vad vet vi?
Mera dramatisk historia: Lars Franson berättar om korstågen. Varför tog sig så stora 
skaror människor i omgångar till Jerusalem för över 1 000 år sedan? Vad uppnådde 
man? Finns det tankar om korståg idag, eller förekommer sådana faktiskt?

4 maj Välkommen till prästgården på Harcourt street!
I boken om prästgården på Harcourt Street följer vi prostinnan Ingegärd Evanders 
många bjudningar i den svenska prästgården i London, 1956–1981. En morsmåltids-
dagbok till hennes vuxna barn där recept och menyer blandas med historiska anekdo-
ter och bilder ur familjens album. Birgit Nilsson Bergström berättar om hur och varför 
boken kom till.

18 maj VÅRRESA!
Följ med till det spännande museet Vandalorum utanför Värnamo och till Carl von 
Linné i hans uppväxtmiljö i Råshult! Mer information kommer senare i vår.

1 juni Här är den sköna sommaren...
På sommarens första dag får vi en skjuts in i den fagraste av årstider med ord och ton 
förmedlade av Majvor Sigvardsson, Majvor Evermyr, Irene Myrén och Svante Myrén.

 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. Du kan också skicka ett mail till rpg@betlehemskyrkan.se.
• 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. 

I RPG:s YouTube-kanal hittar du fortfarande många av de digitala onsdagsprogram 
som gjordes då vi inte kunde mötas som vanligt. Följ till exempel med på en visning på 
Emigrant muséet eller få information om Östhjälpens arbete med nödhjälp till Rumänien. 
På www.youtube.com söker du på RPG Betlehemskyrkan GBG för att hitta rätt.


