
 
 

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap, 
med lokalavdelning i Katrineholm, är en pensionärsförening, som är 

öppen för alla, men som har en kristen grundton. 
Verksamheten består av  

 offentlig sammankomst en gång per månad. 
Kända eller lokala föredragshållare medverkar då och dessutom 

finns ett sång- musikinslag vid varje tillfälle. 
Samlingen avslutas med kaffedrickning  

och en kort avslutande andakt. Besökande   betalar  40 kr.  för hela 
sammankomsten. 

Vill man sen bli medlem är medlemsavgiften 240 kr per år, 480 för 
makar. Även icke pensionärer kan vara medlemmar. 

 
Övrig verksamhet som RPG bedriver  

är studiecirkel om ett landskap. Denna avslutas med en resa till 
landskapet med sakkunnig guidning och  
trivsam gemenskap under några dagar. 

 
Även om pensionärer numera är pigga  

så finns det många som uppskattar dagsresor och halvdagsresor. 
Sådana har vi ett par gånger om året. 

 
Vi annonserar under Föreningsnytt i Katrineholmskuriren om våra 

sammankomster. Program för hela terminen finns tillgängliga i 
kyrkorna. Alla är välkomna. 

Styrelsen representerar de olika kyrkorna i Katrineholm och 
sammankomsterna är i de olika kyrkorna och församlingshemmen. 

 

 

RPG i Katrineholms styrelse  
2016 består av följande: 

 
Ordförande vakant 
Vice ordförande Solveig Sköld   solveigvalla@hotmail.com 
Sekreterare        Wera Olovsson wera_olovsson@swipnet.se 
Vise sekreterare Åke Bergstedt   ake.bergstedt@gmail.com 

Kassör                Bo Haraldsson  bo.haraldsson@gmail.com 
Referent              Ann Brånn        ann.brann@hotmail.com 

Ledamot              Siv Hörnlund–Melin 
Ledamot              Elisabeth Widell 
 
Representant i KPR 
Elisabeth Widell, 
ersättare Wera Olovsson. 

 

 
Representant i Anhörigstödet Siv 
Hörnlund–Melin.  

 

Valberedning Gunnel Gezelius, Gun–
Britt Ånfors  
och Jörgen Ånfors. 

 

 
Postadress: RPG i Katrineholm 

 

 
c/o Solveig Sköld 

 
Skånegatan 10 

 
641 61 Valla 

 
E-post: solveigvalla@hotmail.com 

 
RPGs bankgiro: 420 - 5605 

mailto:solveigvalla@hotmail.com


 

 
Katrineholm 

 
Program för hösten 2016 

i samarbete med 
Studieförbundet Bilda – för kyrka och samhälle 

Besök gärna vår hemsida: 

www.rpg-katrineholm.se 
 
                Onsdag 24  aug.    Höstupptakt  
                Resa med Forssjö Buss till Ryttmästarbostället 
                Pris 860 kr. 
                Anmälan till Forssjö buss tel 0150 / 39171 
                senast lördag 30 juli.  
 
Tisdag  6  sept.  kl. 14.00 Pingstkyrkans förs.vånNisse Norén, 
.talar över ämnet: ”Evangelium enligt Astrid Lindgren. 
  

Tisdag  4  okt. kl. 14.00 Mariagården 

Områdespolisen  informerar om äldres säkerhet..  
RPG–sångarna medverkar. 

  
Tisdag 8 nov. kl. 14.00 Pingstkyrkans  förs.vån. 
Leon Lindberg sjunger och frågar: ”Vem skrev sången?” 
Även duettsång. 

 
Tisdag 13 dec,  kl. 14.00  Mariakyrkan. 
Traditionellt luciafirande med Kulturskolan. 
Berättarkafé.  Har Du något att berätta? 
 
Tisdag 7 febr  2017 kl. 14.00 Mariagården 
Kristina Färdeman talar över ämnet: Vändpunkter i livet 
 
Tisdag  28 mars 2017 kl 14.00 Pingst.  förs.vån 
Offentligt årsmöte. 
Musikunderhållning, 
 
Samlingarna avslutas vanligen med kaffeservering  
och andakt.  Bjud gärna in gäster! 
 
Vi reserverar oss för ändringar i programmet.  
Se föreningsannons i Katrineholmskuriren, vanl. införd fredagen 
innan evenemanget. Se också vår hemsida www.rpg-katrineholm.se 
 
Länspensionärsdagar på Hjälmargården Torsd. 8 sept. 2016. 
Pastor Mika Juurikivi,,talar över ämnet: ”Är det detta som är livet?” 
Sång och musik Korsbandet från Örebro 
 

Nya medlemmar! 
Du är välkommen att bli medlem i RPG! 

Kontakta 
     Solveig Sköld             eller           Elisabeth Widell 
     070 8253 749                                 0150  /  50665 

 

http://www.rpg-katrineholm.se/
http://www.rpg-katrineholm.se/

