Våren 2017

Välkommen att besöka våra samlingar!
Adresser och bussförbindelser:
Betaniakyrkan

Adress
Föreningsgatan 32

Europaporten
Hyllie Park kyrkan

Stadiongatan 25
Elinelundsvägen 55

Immanuelskyrkan

Köpenhamnsvägen 3

Stadionkyrkan

Stensjögatan 1

Wesleykyrkan

Linnégatan 27

Busslinje / hållplats
Linje 5, Stadshuset
Linje 6, Stadshuset
Linje 32, Stadshuset
Linje 34, Stadshuset
Linje 34, Isstadion
Linje 1, Elinelund
Linje 33, Elinelund
Linje 1, Själlandstorget
Linje 8, Dammfri
Linje 8, Hålsjögatan
Linje 34, Hålsjögatan
Linje 4, Limhamns centrum
Linje 33, Limhamns centrum
Linje 34, Limhamns torg

Medlemsavgiften för detta år och nästa är 250 kr per person.
I medlemsavgiften ingår förbundstidningen Senior-Posten med ett
exemplar per hushåll. I avgiften ingår också förmånen att få delta i
RPG-distriktets samlingar och resor.
Avgiften kan betalas kontant till någon av ledarna eller till bankgiro
725-7991, Malmö Ekumeniska RPG förening. Glöm inte att skriva ditt namn
vid inbetalning via bankgiro. Ledarna har inbetalningsblanketter.
Vill du bli medlem, eller om du har frågor eller programförslag, ta kontakt
med föreningens ordförande:
Birgit Olsson, tel 040-88 665, mobil 072-22 88 733,
e-post birgit.o@telia.com

VÄLKOMMEN
Som medlem i
Malmö Ekumeniska RPG-förening

RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap är en ideell
och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill
värna människan utifrån kristna värderingar
RPG samarbetar med Studieförundet Bilda

RPG har representanter i Regeringens och Region Skånes
Pensionärsråd.

PROGRAM
För Malmö Ekumeniska RPG-förening

Här redovisas några punkter ur RPG:s policyprogram
SAMHÄLLSFRÅGOR.

Våren 2017

RPG anser att:














det är viktigt att delta i olika förberedelser för att kunna
påverka kommande beslut som gäller oss äldre
vi vill vara en påverkansfaktor för att skapa ett jämställt
gott samhälle
åldersdiskriminering alltid ska förhindras
den orättvisa skatten på pensionerna måste avskaffas,
pensioner ska inte beskattas annorlunda än löneinkomster
nuvarande pensionssystem behöver reformeras så att
lågavlönade kan klara sig själva på sin pension
det är nödvändigt att förenkla ansökningen om
bostadstillägg
samhället ska ansvara för att rimlig kontanthantering
bevaras, inte minst utanför större tätorter
vården måste vara lika över hela landet och förordar
särskilda äldremottagningar
det är viktigt att erbjuda anpassat boende, där den
enskilde människans önskemål respekteras
det är viktigt att genomföra regelbundna
läkemedelsgenomgångar för att undvika oönskade
bieffekter av övermedicineringar
tänderna är en del av människokroppen och att de därför
bör omfattas av den allmänna sjukförsäkringen
insatser bör prioriteras för att bryta äldres ensamhet och
genomföra olika former av uppsökande verksamhet

Läs mer på: http://www.rpg.org.se/om-rpg/rpgs-policyprogram/

26 jan

23 feb

21 mars

25 apr

18 maj

Kl 14.00, Immanuelskyrkan
Open Doors, för förföljda kristna
Robert Södertun
Kl 14.00, Stadionkyrkan
Årsmöte
Besök i dagens Kongo
Ann-Sofie Hemström
Kl 14.30, Hyllie Park kyrkan
En blomstervandring med Carl von Linné
Ulla och Ivar Karlstrand
Kl 14.00, Wesleykyrkan
Två liv med sång, musik och allsång
Bengt-Olof Holgersson och Gunnar Havrup
Bussutfärd till Mariavalls kloster och Österlen
Mer info kommer

