Välkommen till ”ÄNTLIGEN TISDAG!” som startar för hösten den 5 september. 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
Samling med förmiddagsfika och morgonbön i
Sturegården tillsammans med Sy- och stickgruppen
10.00
Vandringsgruppen går iväg
12.45
Lunchbön i kyrksalen
13.00
Lunch 50:- (anmälan önskas)

HÖSTTERMINEN 2017
5 september 14.00

12 september 14.00
19 september 14.00
26 september 14.00
3 oktober 14.00
10 oktober 14.00
17 oktober 14.00
24 oktober 14.00
7 november 14.00
14 november 14.00
21 november 14.00
28 november 14.00

”BERÄTTELSE OM ÖREBROS UTVECKLING
SOM UTBILDNINGSSTAD”
Jens Schollin, f.d. rektor på Örebro universitet
Akvarell
Vad berättar texten?
Akvarell

”BERÄTTELSE OM KILSBERGEN”
Lena Hellström, konstnär och författare
Akvarell
Vad berättar texten?
Akvarell

”BERÄTTELSE OM SKOSTADEN ÖREBRO”
Lilian Edström, museichef på skoindustrimuséet i Kumla
Akvarell
Vad berättar texten?
Akvarell

VANDRINGSGRUPPEN klockan 10-12.45
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.

SY- OCH STICKGRUPPEN klockan 10-12.45
Gruppen träffas för att sy och sticka kläder som förmedlas vidare till barnhem
och församlingar i Ukraina, Rumänien, Baltikum m.m.

BÅRTÄCKE

klockan 10-12.45

Vi kommer att sy ett Bårtäcke till Betlehemskyrkan. Vi träffas på
tisdagsförmiddagarna i Sturegården Är du intresserad av att vara med och sy?
Välkommen med.

BERÄTTELSE OM….

klockan 14.00

”ÖREBROS UTVECKLING SOM UTBILDNINGSSTAD”
5 september – Jens Schollin, f.d. rektor på Örebro universitet

”KILSBERGEN”
3 oktober – Lena Hellström, konstnär och författare

”SKOSTADEN ÖREBRO”
7 november – Lilian Edström, museichef på skoindustrimuséet i Kumla

VAD BERÄTTAR TEXTEN?

klockan 14.00

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?
19 september, 17 oktober, 21 november

AKVARELL

klockan 14.00

Målarintresserade personer träffas tisdagseftermiddagar varannan vecka för att
måla tillsammans.

SENIORSAMTAL
Bilda har tagit fram ett samtalsmaterial om att bli äldre. Det är avsett för sju
träffar under en termin och vi inbjuder dig till en samtalscirkel utifrån detta.
Ledare är Berit Carlström och dag meddelas senare. Anmälan och mer
information hos Betlehemskyrkans expedition.

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?
Ta kontakt med Britt eller Katarina och berätta om dina 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

