Välkommen till
Mötesplats Immanuel – RPG
Våren 2017
Torsdagar kl. 11.00
19 januari

2 februari

16 februari

från Kosterhavets Nationalpark
Stefan Edman

man kan läsa på olika sätt
Maria Bärås, Karin Jonliden
Lotteri

”Från utsiktspunkten Harpsundsekan”

10.00 ”Nationell kvalitetsplan för vård

och omsorg om äldre”

”Vad betyder påven Franciskus för
katolska kyrkan”
Pater Joseph, St Franciskus katolska
församling
Lotteri

16 mars

13 april

”Påsken är mer än du tror” -

”Från Torpaskolan till slottet i Linköping”
Rolf Wirtén

Cecilia Hjort-Attefall, Stefan Österström

om firande och tradition i kyrkan
Åke Nordqvist
Samlingen avslutas med deltagande i
passionsläsningen kl 12.00

27 april

”Mitt uppe i´at”- En samling sånger och

11 maj

”Präster med gester”

18 maj

Vårresa

”Biblioteket tipsar”- om böcker och hur

Susanne Rolfner Suvanto
13.00 Årsmöte RPGs – kommunförening

2 mars

”Svar direkt på frågor till äldrenämnden”

”Räkans kärleksliv”- bilder och berättelser

Christina Wirtén
Årsmöte, Lotteri
24 februari
Fredag

30 mars

tankar som delar en liten bit av ett liv
Fredrik Sjöblom, Karin Edwardson

Per-Arne Waldenvik,
Pearly Gate Jazzband

RPG-distriktets årsmöte i Pingstkyrkan, Jönköping 10 mars

Mötesplats Immanuel onsdag kl. 14.00
Vi träffas i olika smågrupper varannan onsdag jämn vecka
fr.o.m. 11 januari. Gemensam fika kl. 15.00.
- ”Bibelstudier och samtal” Jan Eirestål.
- ”Flitiga fingrar”, stick- och virkgrupp
Margareta Jakobsson.
- ”Skriv ditt liv”. Karl-Ivar Karlsson.
- ”Hur använder jag min surfplatta?” Björn Dahlberg.
De två sistnämnda grupperna kräver anmälan till
Marie-Louise Stålbark, 0709-324209.

Mötesplats Immanuel
Dagledigträffar i Immanuelskyrkan
I Immanuelskyrkan finns en seniorgrupp som organiserar sin
verksamhet inom ramen för RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap).
RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärs-organisation
som vill värna människan utifrån kristna värderingar.
Vi ingår, tillsammans med övriga pensionärsföreningar, i Jönköpings
Kommunala Pensionärsråd (KPR). Där kan vi framföra synpunkter
och påverka beslut som rör seniorer i Jönköpings kommun. RPG är
också representerat i Region Jönköpings Läns pensionärsråd och
på riksnivå finns RPG med i Regeringens pensionärskommitté,
socialstyrelses äldreråd m. fl.
”Mötesplats Immanuel” vill erbjuda Dig gemenskap och stimulans
samt information om, för seniorer viktiga samhällsfrågor.
I livet finns, längs hela livsresan, mycket att upptäcka och dela med
andra.
Du kan bli medlem i RPG.
Medlemsavgiften är 220 kr/år inkl. prenumeration på tidningen
”Seniorposten”.
I medlemsavgiften ingår inbjudan till dags- och veckoresor
anpassade för äldre, rabattkortet Smart Senior samt möjlighet att
teckna förmånliga försäkringar.

Vid torsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe.
Kostnad 40 kr.
Vi vill stryka under att Du givetvis är välkommen till våra samlingar
även om Du inte är medlem i RPG.
Funderar Du över något kontakta Marie-Louise Stålbark,
0709-32 42 09 eller ml.stalbark@hotmail.com
Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15 tel. exp: 036-17 33 40

