
 

 

RPG Nässjö 

 

Program 
 

Våren 2017 

 
 

 




RPG vill göra skillnad! 




 12 januari Missionskyrkan kl 15.00 
 

Upptakt med grötfest 
 

Sångmedverkan av Anneli och Ingemar Ek. 
 

Kostnad 80 kronor.  
 

Föranmälan senast 5 januari till 

mariabernhardsson@gmail.com  tel 070-310 37 08 

saralisa.johansson@gmail.com tel 0380-153 48 
 

 16 februari Allianskyrkan kl 15.00  
 

RPG-föreningens årsmöte 
 

Sång av RPG-kören, förhandlingar, parentation m m. 


 16 mars Frälsningsarmén kl 15.00 
 

Var inte rädd! 
 

Medverkan Anders Sjöö, kommunpolis och  

Daniel Abrahamsson, trubadur. 


 6 april Tabernaklet kl 15.00 
 

Nässjö kommun och vår äldreomsorg  
i framtiden 
 

Medverkan av Anna-Carin ”Anci” Magnusson, 

kommunalråd  

och Annelie Tellmo-Ljung, avdelningschef. 
 

Hör du sången? Optimistkören sjunger under ledning av 

Marianne Liderfeldt. 

mailto:saralisa.johansson@gmail.com


 
 18 maj Pingstkyrkan kl 15.00 
 

Breven till Sverige 
- brev från utlandet till föräldrahemmet 


Medverkan av Samuel Palmblad som berättar om en 

spännande skriftväxling. 
 

Sång av RPG-kören. 


 8 juni Allianskyrkan kl 15.00  
 

Eftertankar 
 

Medverkan av Agneta Svensson som spelar, sjunger och 

berättar om sitt liv som lärare i Nässjö kommun. 
 

 

 

30 minuter med RPG 

Närradioprogram varannan vecka med Ola Sundberg. 

Se programtablåer i Smålands Dagblad. 

 
 

Vid våra gemensamma samlingar får du mer information 

om vad som händer i exempelvis KPR, inom RPG etc. 
 

Vi planerar att inbjuda till studiebesök, samtalsgrupper 

m m.  
 
 

Du kan få regelbunden information om det som händer i 

RPG via e-post genom att kontakta Curt Karlsson på 

e-postadress: curt.karlsson@folkbildning.net 
 

 

10 mars RPG:s distriktsstämma i Jönköping 



RPG vill göra skillnad! 
 

Riksförbundet PensionärsGemenskap består av tre 

delar som tillsammans bildar en helhet: riks, distrikt och 

föreningar. I stadgar och måldokument sägs att verksam-

heten har sin grund i kristna värderingar. Detta innebär 

att RPG är unik som pensionärsorganisation. 
 

RPG är med och på olika sätt påverkar. Några exempel:  
 

- RPG i Nässjö är med i kommunala pensionärsrådet 

(KPR).  
 

- RPG-distriktet ingår i regionens pensionärsråd (RPR).  
 

- RPG riks ingår regeringens pensionärsråd, i social-

styrelsens äldreråd och andra råd för samarbeten.  
 

RPG har till hjälp tagit fram ett policydokument i 

samhällsfrågor.  
 

RPG-distriktet har sedan drygt tre år tillbaka ett nätverk 

med arbetsnamnet ”KPR lyssnar på oss” med aktuell 

samhällsinformation för att i olika sammanhang kunna 

ge stöd. Är du intresserad av att vara med i nätverket får 

du höra av dig! 
 

RPG är med och påverkar och skapar opinion för kristna 

värderingar. Helt enkelt gör skillnad! 
 

RPG:s hemsidor: 

RPG riksorganisation:  www.rpg.org.se 

RPG-distrikt Småland-Öland: www.rpg-smaland-oland.se 

http://www.rpg.org.se/
http://www.rpg-smaland-oland.se/

