Göteborg

HBT-Seniorerna i Göteborg
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!

Program för våren 2017
18 januari Hur kan jag förbereda mig inför livets föränderlighet?

Karin Asplund, jurist från Gillis Edmans begravnings & familjejuridik svarar på frågor och talar
om juridiska spörsmål

19 januari Pjäsen Marie Anoinette på Folkteatern

Köp din egen biljett, 200 kr för pensionär, så ses vi där och kanske umgås i paus eller efter pjäsen.

22 februari Bög i folkhemmet

Arne Nilsson berättar om sin bok Bög i folkhemmet.

22 mars Konferens 2018

Vi diskuterar och börjar eventuellt planera kring en ny konferens, en uppdaterad version av Regnbågen grånar som vi höll i oktober 2012 . Kanske vi kan kalla den Regnbågen grånar 2.0. Det
har hänt en del kring Hbt och äldrefrågor i Göteborg som kan rapporteras, det finns ny forskning
kring äldrefrågor som är värd att höras och säkert flera samverkansparter vi kan kontakta.

19 april Mariya Voyvoda

Vi får besök av Mariya Voyvodova (s), kommunalråd i Göteborg, med särskilt ansvar för kultur,
mänskliga rättigheter och ungdomsfrågor. Vi vill höra från henne och diskutera hur hon som kommunalråd ser på arbetet med hbtq-frågor i Göteborg. Inte bara inom HBTQ-rådet utan hur Socialdemokraterna i övrigt arbetar med frågan, och hur de har arbetet, gärna med ett äldreperspektiv.

18 maj Eva Borgström

Eva Borgström berättar om boken Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur.

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, klockan 18.00 (om inget annat anges)
Info:
www.rfsl.se/goteborg/hbt-seniorerna
Kontakt: seniorerna@goteborg.rfsl.se
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