
HBT-Seniorerna i Göteborg

Program för hösten 2016
31 augusti 
Hur Göteborg stad arbetar med hbtq inom äldreomsorgen. 
Annika Lilleberg som är utvecklingsledare i Göteborgs stad ( Örgryte-Härlanda) berättar om det utveck-
lingsarbete som startats för ”hbtqdiplomering/certifiering” inom stadens äldreverksamheter.
Dessutom kommer RFSL Göteborgs nya ordförande, Camilla Schulz, att presentera sig under mötet.

2 november
Vänsterpartiet och HBTQ-fågor
Hans Linde från vänsterpartiet berättar om deras arbete med HBTQ-frågor

30 november
Programpunkt ej klar
Programmet uppdateras senare

14 december
Julmingel
Plats meddelas senare

16 november
Teaterkväll: Minsta Teatern: ”Skuggan på vägen”
Föreställningen ”Skuggan på vägen” av och med Maria Grahn spelas på minsta TEATERN, Lindholms-
vägen 10 under hösten 2016.
Pjäsen är c:a 50 min. varav hälften är sång och musik.För priset 240:- får man föreställningen därefter 
soppa och ett glas vin eller annan dryck samt samtal om pjäsen.
Pjäsen skildrar en kvinna på vandring. Hon bär på diverse föremål. Hon har gått långt och stannar 
till för att vila. Sångerna har olika ursprung i världen och är integrerade i pjäsen, som ett uttryck för 
hennes tankar och känslor. Hon har ett uppdrag att slutföra.
Anmälan senast 31 oktober till gertrud.olsson@hotmail.com

28 september
PUB-kväll
Vi träffas kl 18.00 Plats meddelas senare
Anmälan senast den 21 september till: agneta.wiren@kvinno.fhsk.se

Plats:  RFSL:s lokaler, Stora Badhusgatan 6,  klockan 18.00 (om inget annat anges)
Info:  www.rfsl.se/goteborg/hbt-seniorerna
Kontakt:  seniorerna@goteborg.rfsl.se

Göteborg

2016-08-18

HBT-seniorerna är ett nätverk som vill fungera som mötesplats och påtryckningsgrupp. När inte annat anges 
träffas vi i RFSL:s lokaler, Stora Badhusgatan 6, en onsdag i månaden, klockan 18.00. Välkommen att delta!

Hur vill vi att våra liv skall se ut framöver? 
Som homosexuella har vi andra önskemål och förhoppningar än de heterosexuella. 

• Har du till exempel funderat på hur du vill att ditt framtida äldreboende skall se ut? 
• Vill du vara med och diskutera dessa och andra frågor som är aktuella för en senior? 
• Vill du vara med och påverka politiskt?
• Eller vill du bara träffas och prata?

Hör av dig eller kom till våra möten!


