Välkommen till ”ÄNTLIGEN TISDAG!” som startar för våren den 30 januari. Du
väljer vad du vill vara med på av olika aktiviteter som du kan läsa om i den här
broschyren.
Fasta tider varje tisdag:
10.00
Stick-café i Sturegården
10.00
Förmiddagspromenaden börjar
12.45
Lunchbön i kyrksalen
13.00
Lunch 50:- (anmälan önskas senast söndagkväll)
14.00
Se nedan

VÅRTERMINEN 2018
6 februari 14.00
13 februari 14.00
20 februari 14.00
27 februari 14.00
6 mars 14.00
13 mars 14.00
20 mars 14.00
27 mars 14.00

3 april 14.00
10 april 14.00
17 april 14.00
24 april 14.00

Akvarell
Vad berättar texten?
Akvarell

”BERÄTTELSEN OM GAMLA ÖREBRO”
Lennart Alm
Akvarell
Vad berättar texten?
Akvarell

”BERÄTTELSEN OM CV-OMRÅDET FÖRR OCH
I FRAMTIDEN”
Thord Strömberg, historiker
Akvarell
Vad berättar texten?
Akvarell

”BERÄTTELSEN OM WADKÖPING
Maria Gustafsson

FÖRMIDDAGSPROMENAD klockan 10-12.30
Varje tisdagsförmiddag vandrar ett gäng pigga personer iväg med ryggsäcken på
ryggen. Oftast går vandringen ut mot Oset och Rynningeviken. Halvvägs pausar
vi och njuter av vårt medhavda fika. Orkar man inte gå så långt är Stadsparken är
bra alternativ.

STICK-CAFÉ

klockan 10-12.30

Gruppen träffas för att handarbeta och trivas tillsammans. Ta med ditt handarbete
och var med i gemenskapen.

JOBBA PÅ ACKORD

klockan 11-12

Vill du lära dig ackompanjemang på piano? Magnus Jonzon lär ut enkel
ackordsanalys. 10 gånger med start 13 februari Max 6 deltagare. Anmälan

BERÄTTELSEN OM….

klockan 14

”GAMLA ÖREBRO”
27 februari – Lennart Alm

”CV-OMRÅDET FÖRR OCH I FRAMTIDEN”
27 mars – Thord Strömberg, historiker

”WADKÖPING”
24 april – Maria Gustafsson, enhetschef i Wadköping

VAD BERÄTTAR TEXTEN?

klockan 14

Välkommen med på Bibelstudium utan religiösa glasögon. Hur hade vi idag
berättat om liknande händelser som de vi hittar i Bibeln? I vilket sammanhang är
texten skriven? Hur används Bibeln i skönlitteraturen?
13 februari, 13 mars, 10 april

AKVARELL

klockan 14

Målarintresserade personer träffas tisdagseftermiddagar varannan vecka för att
måla tillsammans. Tjuvstart 23 januari.

LITTERATURCIRKEL
En torsdag i månaden träffas vi i hemmen till en Litteraturcirkel. Är du
intresserad av att vara med. Anmäl dig nedan.

ÖVRIGT
Finns det fler aktiviteter som du tycker skulle vara intressanta?
Vi har funderat på om man skulle ha någon cirkel ”Lär känna din smartphone”
men inte hittat någon som kan vara ledare. Vi har också funderat på om vi skulle
ha en samtalscirkel om livsfrågor ”Samtal om livet”. Skulle det vara intressant?
Allt behöver inte ske på tisdagar, det finns andra dagar i veckan också.
Ta kontakt med Britt eller Katarina och berätta om dina tankar och idéer.

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Har du frågor? Vill du veta mer? Vill du anmäla dig till någon cirkel?
Ring
Pastor Katarina Linderborg 072 565 24 60
Britt Arvidsson 070 698 38 39
Betlehemskyrkan
Sturegatan 9
702 14 ÖREBRO
Hemsida: www.betlehemskyrkan.nu
Mail: betlehemskyrkan.orebro@telia.com

