RPG-föreningen Träffpunkten i Karlshamn är en ideell och
partipolitiskt obunden förening, som vill värna människan
utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla, oavsett
ålder och livsåskådning, alltså även för anhöriga och alla
andra som är intresserade av äldrefrågor. Dess verksamhet
syftar till gemenskap, berikande aktiviteter, förmedlande av
samhälls-information samt opinionsbildning i för pensionärer
vitala frågor. Föreningen är ansluten till Riksförbundet
Pensionärs-Gemenskap. Vill du veta mer? Gå in på
www.rpg.org.se.
Välkommen på torsdagar kl. 14.00!
Kaffe med dopp serveras i alla samlingar och där ges tillfälle
till gemenskap och lite småprat under gemytliga former.
*******
Alla är välkomna till Träffpunktens samlingar (medlem eller
inte). Men som medlem får du vara med och påverka, och ju
fler vi är desto större möjligheter har vi att påverka myndigheter på såväl lokal- som regional- och riksnivå. Som medlem
kan du också få olika rabatter genom kortet Smart Senior.
Årsavgiften för 2017 är för enskild medlem 175 kr och för
hushåll 300 kr. 2018 blir avgiften 175 kr/medlem. Avgiften
betalas kontant eller via föreningens bankgiro 234–7383. I
avgiften ingår tidningen SeniorPosten med fem nummer/år.
Styrelsen består av: Ingegerd Nylin, ordförande, Gullevi Spåre,
vice ordförande, Regina Carlsson, sekreterare, Börje Lundgren
och Birgitta Ödman. Ersättare: Laila Johansson och Ingegerd
Olofsson. Kassör: Göran Carlsson, utanför styrelsen.

Alla är välkomna till
samlingar torsdagar kl 14.00

Program sept-dec 2017

RPG-föreningen Träffpunkten
i Karlshamn
i samarbete med SENSUS

September

November

07 Åhusdagen. Medverkande, Anders Blåberg, ordförande för
bibelsällskapet och Rune Lindqvist, känd pianist.
Samling/kaffe 10:30, avslutning/kaffe 16:00. Kostnad 200 kr
inkl. lunch och em kaffe. Anmälan till Ingegerd Nylin 0454109 96 eller 0708-39 75 41

09 Fg Annika Johansson – Afternoon tea. Berättar om
engelska seder, serverar te, scones och ingefärskaka.

07 Äldredagen i Bellevue Kl 12:30-15:30.
OBS! Samma dag som Åhusdagen
14 Kk Kaj Johansson – Mörrumsån förr och nu, fortsättning
från i våras
21 Fg Linda Broberg – Berättar om en resa till Zanzibar med
projektet, ”Ge syn”(hon tar gärna emot glasögon som inte
används)
28 Pk Allsångscafé ”När sommarn mot hösten sig vänder”
Barbro, Stanley m fl.
Oktober
12 Kk Marcus Bernhardsson – Berättat om när Östdanmark
blev Sydsverige: snapphanar, stormaktstid och Listers/Bräkne
härader
19 Kk Barbro Lundell – Sjunger glada sånger
26 Pk” Bengt Ivar – i öst och väst”. Sång och tal av Bengt Ivar
Johansson från Lagan. Han har jobbat som pastor och
reseevangelist, har också arbetat i Albanien och Ryssland.

15 RPG universitetet i Lund, kl. 09:30-15:30
Medverkande: Professor i geriatrik Yngve Gustavsson,
medverkade i TV-programmet Sveriges bästa äldreboende
och” Måltidsprofessor” Charlotte Erlandsson , kommer att
prata om mat som håller oss friska.
Kostnad 200 kr. Anmälan till Ingegerd Nylin
0454-10996
16 Kk Björn Pettersson – Björntjänst, molntjänst och
gudstjänst, berättar, sjunger, spelar gitarr och visar bilder
23 Fg Kerstin Linde m fl. – Information från Hörselskadades
förening i Karlshamn
30 Pk Allsångscafé ” Nu tändas tusen juleljus”
2 X Barbro & Stanley
December
07 Kk Julavslutning – Annika och Elsie Ganestedt sjunger
julsånger för och med oss.
RPG-samlingarna hålls i FG, Kk eller Pk
Fg = Församlingsgården, Kungsgatan 58, Karlshamn
Kk = Kristofferkyrkan, Chr Schrödersgatan 21, Karlshamn
Pk = Pingstkyrkan, Stenbackavägen 2, Asarum.
För skjuts till Pk kom till Kk 13:30

