RPG Nässjö

RPG vill göra skillnad!

Program Hösten 2017


 17 augusti Mariagården kl 15.00

Min väg till Nässjö!
Medverkan av kyrkoherde Arja Bergström.
Ulla Fredriksson spelar.
 14 september Missionskyrkan kl 15.00

Kraft, lust och liv
- inställningen till livet

Medverkan av Sara Lindberg, sjukgymnast.
Sång av RPG-kören.
 12 oktober Tabernaklet kl 15.00

Mitt liv – mitt äventyr
Medverkan av Marianne Boo, missionär, pastor,
folkhögskollärare.
 9 november Pingstkyrkan kl 15.00

Ur djupet av mitt hjärta…
- ett program om psalmförfattaren och poeten
Anders Frostenson

Medverkan av RPG-kören och Curt Karlsson.


 7 december Frälsningsarmén kl 15.00

Luciahögtid
Medverkan av Nässjö stads lucia. Sång av RPGkören.
Paul Snälls kåserar. Tema: Dissa inte december.
30 minuter med RPG
Närradioprogram varannan vecka med Ola Sundberg.
Se programtablåer i Smålands Dagblad.

23 november Missionskyrkan kl 15.00

HÖSTFEST
Medverkan av

RPG:s distriktsordförande Anders Bengtsson
Tillsammans planerar vi 2018 års verksamhet.
Tårtbuffé, kaffe/te
Vid våra gemensamma samlingar får du mer information om
vad som händer i exempelvis KPR, inom RPG etc. Vi
planerar också 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

2018
 11 januari Missionskyrkan kl 15.00

Upptakt med grötfest
 8 februari Allianskyrkan kl 15.00

RPG-föreningens årsmöte
Sång av RPG-kören, förhandlingar, parentation m m.
___________________________________________________________

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 verksamheten har sin grund i
kristna värderingar. Detta innebär att RPG är unik som pensionärsorganisation. Vi vill göra skillnad!
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 socialstyrelsens
äldreråd och andra råd för samarbeten.
RPG Nässjö bankgiro: 242-0248. Kassör är Irene Carlsson.
RPG:s hemsidor:
RPG riksorganisation: www.rpg.org.se
RPG-distrikt Småland-Öland: www.rpg-smaland-oland.se
RPG genomför verksamheten i samarbete med

