
Arrangeras av pensionärsorganisationen Vallentuna RPG
i samarbete med Studieförbundet Bilda 

och Åbybergskyrkans församling.

VALLENTUNA RPG
Vallentuna RPG är anslutet till Riksför-
bundet Pensionärsgemenskap (RPG). 
Cirka 110 personer är medlemmar och 
vänkretsen därutöver är stor. 
 RPG är ett öppet pensionärsför-
bund, oberoende av politisk och re-
ligiös uppfattning. RPG vill värna 
om hela människan utifrån kristna 
värderingar samt påverka beslutsfat-
tarna så att man kan få en tryggad tid 
som pensionär. 
 Vallentuna RPG deltar i det kom-
munala pensionärsrådet och Lands-
tingsstyrelsens pensionärsråd för att 
tillvarata pensionärers frågor. Val-
lentuna RPG och Åbybergskyrkans 
sociala utskott bedriver väntjänstverk-
samhet.

HJÄLP MED BILSKJUTS
till de olika arrangemangen kan er-
hållas. Kontakta någon av följande 
personer: 
 Bo Schylander, 08-511 740 15
 Holger Andersson, 08-511 775 12
 Leif Nilsson, 08-510 134 31 
Ring om möjligt dagen innan för att 
transporten ska fungera bra.

VÄLKOMMEN 
till de olika arrangemangen önskar 
Vallentuna RPG-förening i samverkan 
med Åbybergskyrkans Sociala Utskott 
och studieförbundet Bilda.
 Du hälsas även välkommen till guds-
tjänster och övriga samlingar i Åby-
bergskyrkan, Bergvägen 2, Vallentuna!

Suzanne Molin
pastor och församlingsföreståndare 

Tore Hjerpe
vice församlingsföreståndare 

Se gärna församlingens hemsida
www.abybergskyrkan.nu i Åbybergskyrkan, Vallentuna

 Välkommen som medlem i Val-
lentuna RPG-förening! Årsavgiften 
är 250 kronor och ska sättas in på 
Åbybergskyrkans församlings plusgi-
ro 11 18 97-5. Ange ditt namn och att 
inbetalningen gäller  årsavgift RPG. 
Avgift som inbetalas efter 1 oktober 
gäller för år 2017. 
 Utöver ett bra program och god 
gemenskap får du som medlem tid-
ningen Seniorposten samt möjlighet 
att delta i resor till olika platser i Sve-
rige. Förmånserbjudanden av skilda 
slag får man dessutom som medlem, 
bland annat 10 % på SJ-resor.
  Ytterligare upplysningar lämnas av 
Bo Schylander, 08-511 740 15 eller 
någon av de övriga i styrelsen: Holger 
Andersson, Leif   Nilsson, Inger Dulley 
och Margareta Ideström,



TRÄFFAR FÖR DAGLEDIGA

ANDRA ARRANGEMANG SOM BERÖR OSS

Onsdag 7 september 13:30
Pyttipanna – på grund av sent återbud
Ordförande Bo Schylander sätter oss i 
arbete samtidigt som vi via gamla dia-
bilder gör en vandring utefter stigar 
och vägar.
Kaffeservering.

Onsdag 21 september 13:30
Mellan himmel och hav 
– resa på Sydamerikas tak
Bilder och berättelser från Peru med makarna 
Helén och Göran Almlöf, Uppsala.
Kaffeservering.

Onsdag 5 oktober 13:30
Kristen tro och islam – Bibeln och Koranen
Pastor Stanley Sjöberg, Stockholm.
Kaffeservering.

Onsdag 19 oktober 13:30
Nyfiken på Ferlin!
Trubaduren Lars-Gunnar Wiklund, Norrtälje berättar och sjunger.
Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 2 november 13:30
Pensionär utan gränser!
Ola Johansson har arbetat med äldrefrågor i Kambodja och Sydostasien 
och i Sverige startat gruppen Pensionärer utan gränser 
samt föreningen PRO Global.
Kaffeservering.

Onsdag 16 november 13:30
Ett liv som racerförare 
Rickard Rydell, racerförare från Vallentuna berättar om livet 
inom fartbranschen. 
Kaffeservering.

Onsdag 30 november 13:30
Sånger om Moa Martinssons liv och verk
Trubaduren Maja Heurling, Stockholm.
Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 11 januari 2017 13:30
Livet förändrades – de diakonala insatserna är viktiga
Diakonen Magda Hane, Norrtälje, berättar något från sin livshistoria.
Kaffeservering.

Onsdag 25 januari 13:30
Årsmöte
Program meddelas senare.
Kaffeservering och därefter årsmöte för RPG i Vallentuna.

Höstmarknad i Åbybergskyrkan 
lördagen den 12 november

Symöten och samtalsgemenskap
Start för hösttermin är torsdagen den 1 september 13:00 
och träffarna pågår sedan varannan vecka under hösten. 
Mer upplysningar kan du få av Anna-Brita Andersson, 08-511 775 12, 
eller Inger Hjerpe, 08-511 712 08.

Samtals- och studiegrupper
Om minst fyra personer anmäler intresse kommer vi att försöka starta 
samtals- och studiegrupper i ämnen som vi vill studera.
 Aktuella grupper:  
  a)  RPG:s policy i samhällsfrågor. 
  b)  Samtal om vår egen hembygd och besök vid intressanta platser.
  c)  Vilka är våra rötter – grunden om släktforskning.
Är du intresserad att delta kan du anmäla detta 
till Bo Schylander, 08-511 740 15


