
 
 
HBT - Seniorerna i Göteborg 
är ett nätverk som vill fungera som mötesplats och påtryckningsgrupp. 
När inte annat anges träffas vi i Rfsl:s lokaler, Stora Badhusg. 6, en onsdag i månaden, kl 18.00 .Välkommen att delta! 
 

Program för våren 2018 
 
Onsdag 17 Januari 
Besök av Janan Zapata, stadsförvaltningen Centrum, som vill tala med oss om projektet Ny 
plats för kreativitet & möten på Mariagården. En ny plats för seniorer och unga i centrum. 
Därefter: Planering av konferensen Regnbågen grånar 2.0. Vi diskuterar upplägget, gör en 
plan och delar in oss i arbetsgrupper. Obs! Viktigt att alla intresserade kommer! 
 
Onsdag 28 februari 
Möte med transgruppen FPES. Hur diskuterar och arbetar denna grupp när det gäller 
äldrefrågor? Hur kan vi arbeta tillsammans? 
 
Lördag 7 april 
Vi ser två utställningar i Borås tillsammans. Samling utanför Textilmuseet kl.17.50. 
Textilmuseet: Maja Gun, konstnär och designforskare som utforskar genus och queeridentitet i 
relation till kläder och textil. Utställningen visar ett urval av hennes konst- och designprojekt i 
form av experimentella plagg, textila verk och platsspecifika installationer.  
Borås konstmuseum: Lars Tunbjörk - Paris Fashion Week. Tunbjörk, från Borås, fick sitt 
stora genombrott 1993 med utställningen och fotoboken ”Landet utom sig” där vi får följa det 
svenska folkhemmet under förändring. Utställningen presenterar modefotografier tagna i Paris 
2004-2005, som nu första gången visas för allmänheten.  
 
Onsdag 25 April 
Konsten på kajen”, sten, metall, trä och hav. Konstvandring med Margaret Meyers. Samling 
vid Eriksbergs färjeläge kl.18.  
 
Maj 
Konferensen Regnbågen grånar 2.0. Anmälan. Datum och plats anges senare. Arbetsgrupperna 
arbetar kontinuerligt under våren. 
Juni 
Sölve Kajanus vandrar med oss i Botaniska trädgården. Datum och mötesplats anges senare. 
 
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! 

_____________________________________________________________ 
Plats:  Rfsl:s lokaler, Stora Badhusgatan 6, kl 18.00 ( 0m inget annat anges) 
Info:  www.rfsl.se/g0teborg/hbt-seniorerna 
Kontakt:  seniorerna@goteborg.rfsl.se 


