RPG-nytt vinter/vår 2017
Här presenterar vi vinterns och vårens program för RPG-föreningen i Oskarshamn
11 januari ”Till Sverige som krigsbarn” . Eila Victorsson berättar om hur det var att komma till
Sverige som krigsbarn på 40-talet. Vi träffas i Missionskyrkan Oskarshamn kl 14.00. Sång. Fika
8 februari Årsmöte. Vi träffas på Frälsningsarmén kl 14.00.
Sång och musik av Arnold Arvidssson och Åke Eklund. Fika
8 mars
”Min resa genom livet” Johnny Thunqvist berättar om sina upplevelser på resor jorden
runt. Ofta oväntade äventyr, upplevelser och möten med både okända och kända personer som tex.
moder Teresa, fotbollsartisten Pelé m.fl. Vi träffas i Ekumeniakyrkan Mysingsö kl 14.00.
Ekumenisk sång-och musikgrupp medverkar. Fika
12 april
”Musik och sångträff”. Sven-Åke Lindqvist, Lars-Åke Johansson och Bengt Kryger
från Mönsterås medverkar. Pingstkyrkan kl 14.00. Fika. Detta är en ”bjudamedträff”, så ta med
en god vän som du tror kan vara intresserad av att bli medlem i RPG. Vi bjuder hen på fikat!
17 maj
”Vårresa till Gränna-bygden”. Vi träffar Håkan Englund (f.d pastor i Kikebokyrkan) i
hans nya kyrka. Egen tid för att tex, äta ”Sveriges goaste räkmacka”, shopping, polkagrisar och
Andre´museet eller kanske en korttur till Visingsö. Buss avgår från Arenaparkeringen (IK-grillen)
kl 7.30, beräknad hemkomst 19.00. Ta med fikakorg. Vi återkommer med mer ifo senare.
23 maj ”Hållandsgården i Ransäter, kan de va`nåt?” Vi får en presentation av
Hållandsgårdens verksamhet och hur en ev resa dit kan arrangeras. Det är en kristen kursgård i
Ransäter som ligger mellan Östersund och Åre
Motionskamp 2017: Det blir Motionskamp även 2017 febr- maj, samma upplägg som 2016!
Distriktets resor 2017: Oradia, Rumänien 24-30 maj. Hemligt mål 7-8 juni. Skagen 31juli-2 aug.
Dalarna,Dalhalla (fyrverkerikonsert m.m).1-3 sept. Fjällvandring i Norge 10-15 september.
För mer info kontakta Kerstin o Göran Åverling
Studiecirklar 2017: Bibelstudiecirkeln och bokcirkeln fortsätter.
Ring Ann-Marie Nord tel 073-1833452 eller Elisabeth Forneheim tel 070-5650732 för mer info.
Medlemsavgift 2017: Medlemsavgiften för 2017 är 440 kr för par, 230 kr för ensamstående.
Inbetalning sker till vårt bankgiro 809-9418, betalas senast under januari månad
Välkommen att delta i RPG:s aktiviteter, Du kan läsa mera på vår hemsida
Gå in på www.rpg-smaland-oland.se. Klicka på ”föreningar”. Välj ”Oskarshamn” och klicka!
Vi vill också tacka alla gamla och nya medlemmar för visat intresse och önska er
God Jul och Gott Nytt år.
Oskarshamn i december 2016
Styrelsen, RPG föreningen i Oskarshamn

