RPG står för Riksförbundet Pensionärs
Gemenskap

Träffpunkter

RPG är en riksomfattande och partipolitiskt obunden
pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån
kristna värderingar.

26 januari i Pingstkyrkan, Kungälv, Årsmöte, ledning
Daniel Höglund, medverkande av Nils Zandhers, ”Öar i
Norden”.

RPG är öppen för alla oavsett ålder och livsåskådning. Vi
vänder oss även till anhöriga och de som är intresserade
av äldrefrågor. Verksamheten syftar till berikande
aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt
intressebevakning.
RPG:s hemsida är www.rpg.org.se

Medlemsförmåner
Förbundstidningen Senior Posten, fem nummer per år
Möjlighet att teckna försäkringar
Rabatter genom Smart Senior
Du är välkommen som medlem, kontakta ordförande
Birgitta Berghänel-Sikberger tel. 0760-283474 eller kassör
Carl-Olof Stenfeldt tel. 0706-095075.
Medlemsavgiften 2018 är 220kr/person.
RPG:s bankgiro är 161-8651

Träffpunkter, Fredagar kl. 11.00 Program och servering

23 februari i Equmeniakyrkan Kungälv, ”Hjärtats sånger”
Roland Lundgren sjunger och kåserar.
OBS! Onsdagen den 21 mars kl.11.00 i Equmeniakyrkan,
Kungälv, ”De vi ville bli” Britta Hermansson berättar.
20 april i Pingstkyrkan Kungälv, ”Havet , maten och
klimatet” så skapar vi en mera hållbar framtid, Stefan
Edman
Onsdagen den 30 maj, försommarresa med buss till
Bohuslän, deltagaravgift 500/person. Anmälan till LarsGöran Dahlén;ig.dahlen@gmail.com eller 0703-736690
Förtur för RPG-medlemmar t.o.m. 28 februari.

Studiecirkel/bibelsamtal ”Trons visshet mellan
raderna”
med Jan Erixon i Equmeniakyrkan, Kungälv kl.11.00-12.30
på följande fredagar;19 jan, 9 febr., 9 mars, 13 april och 4
maj. Deltagaravgift 150 kr/person. Anmälan till Birgitta
Berghänel-Sikberger på tel. 0760-283474 eller Carl-Olof
Stenfeldt på tel. 0706-095075.

Studiecirkel i ”iPad för seniorer”
10,17,24 och 31 januari i Pingstkyrkan Kungälv. Max 10
deltagare.
Deltagaravgift 100 kr/person.
Anmälan till Lars-Göran Dahlén på tel. 0703-736690
eller mail: lg.dahlen@gmail.com,

Övriga aktiviteter och samlingar:
Distriktets årsmöte hålls den23 mars i Equmeniakyrkan i
Kungälv.

Promenader anordnas onsdagar kl. 10 med start från
Kotten på Fontin under perioden februari-maj.
Efter promenaden fikar vi gemensamt.
Behöver du skjuts ring Vailet Johansson på tel. 0739394911.

RPG ansvarar för kaffeservering
i Pingstkyrkans Secondhandbutik den 27 jan, 10 mars och
21 apri.
Ring Vailet Johansson på tel. 0739-394911 och meddela
vad du kan baka till serveringen.

Vi samarbetar med

RPG-bladet
Kungälvs
RPG-förening
Våren 2018

