
Program Gemenskapsträffar ht 2017.
Rpg i samverkan med Kyrkorna i Centrala Örnsköldsvik, samt  

-Onsdag den 23 augusti, kl 13:00, i Pingstkyrkan.                        
Dagens gäst: Missionär Hanna Dahlkvist.  ”Etiopien i focus”.
Berättar och visar bilder, om landet, folket och arbetet, som        
Hanna & Fanuel, är involverade i.  
Allsång: Lotta & Göran Haake.  Fika. Andakt.

-Onsdag den 20 september, kl 13:00, i EFS-kyrkan.
Dagens gäst: Naturfotografen Reine Jonsson. Visar bilder och 
berättar, varvat med musik och bibelcitat. Säljer kalendrar för 
2018, samt andaktsböcker med naturbilder.   Fika.

-Onsdag den 18 oktober, kl 13:00, hos Frälsningsarmen.
Dagens gäster: Margareta & Åke Nilsson.  Reseskildringar i ord 
och bild, från Vietnam och Israel.    Sång & musik: Åke med   
Grupp.   Fika.   Andakt: Anita Allansdotter.

-Onsdag den 15 november, kl 13:00, i Pingstkyrkan.
Dagens gäst: Tandhygienist Maria Nordin. Intressant föredrag 
om Tand & Munhälsovård. Frågor och Svar. 
Sång & musik: Barbro Bylund Crona.   Fika.  Andakt. 

-Onsdag den 6 december, kl 13:00, i Pingstkyrkan.
Gemenskapsträffens Adventsfest ! Dagens gäster: Förskoleklass 
Elsa Beskow, från Örnsköldskolan, sjunger & lussar.         
Allsång: Åke med Vänner.   Fika: Skinkmacka & julmust. Lusse-
bullar, pepparkakor, med kaffe eller te. Godis / frukt.                      
Lotteri: Skänk något till vinst-bordet !    Andakt: Nenna Åström. 

R I K T I G T   V A R M T   V Ä L K O M N A  !

http://www.rpg.org.se/


Välkommen till RPG hösten 2017.
Riksförbundet PensionärsGemenskap, och inte minst vår lokala 
förening, RPG Örnsköldsvik, står för tre viktiga kännetecken.

Kristen värdegrund !
RPG har sina  rötter i de kristna samfunden / församlingarna. 
Utifrån kristen människosyn och klassiska kristna värderingar,  
verka för att RPG:s seniorer/medlemmar, får vara en positiv 
faktor i samhället. Inte minst ”i en tid som denna”,befrämja god 
gemenskap mellan olika människor och kulturer. 
Alla är välkomna att vara med !

Påverkan i frågor som rör seniorer /pensionärer !
RPG är en liten pensionärsorganisation.Trots det, är vi med och 
driver frågor som vi anser viktiga. Vi samverkar med övriga 
Pensioinärsorganisationer.
-På riksnivå: Just i år2017, har RPG extra goda möjligheter att
påverka regeringens pensionärskommitté, eftersom RPG är
ansvarig för gemensamma beredningsmöten som hålls
tillsammans med PRO, SPF-seniorerna och SKPF.
-På lokal nivå: I kommunen, kommer RPG Örnsköldsvik, att
fr.o.m januari -2018, få representera i KPR = Kommunens
PensionärsRåd. Ett viktigt forum för påverkan och samverkan !

Gemenskapsaktiviteter !
Våra Gemenskapsträffar/månadsmöten, är öppna för alla !
RPG Örnsköldsvik, vill befrämja gemenskap och glädje. Anordna 
berikande aktiviteter med varierande program, som är hälso-
samma för ande, kropp och själ. Vidare anordna studiebesök, 
utflykter/resor mm.  Välkommen in  i Gemenskapen !

Maine Svensson, (ordförande). Tel: 072-730 30 08.

Rolf Johansson, (kassör). Tel: 070-366 59 57.



                            

               




