RPG Nässjö

RPG vill göra skillnad!

Program Våren 2018




11 januari Missionskyrkan kl 15.00

Upptakt med grötfest


Medverkan av Irene och Roberth Johansson.
Föranmälan senast 5 januari till
Maria Bernhardsson tel 070-310 37 08
Irene Carlsson tel 070-266 07 03
eller e-post curt.karlsson@folkbildning.net

8 februari Allianskyrkan kl 15.00

RPG-föreningens årsmöte
Förhandlingar med verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning, olika val, samtal om
verksamhetens inriktning, parentation som leds av
Bojan och Yngve Johansson.

8 mars Frälsningsarmén kl 15.00

3 medicinska profiler
Medverkan av Leif Ockander, pensionerad överläkare vid medicinkliniken Ryhov, Jönköping.
30 minuter med RPG
Närradioprogram varannan vecka med Ola Sundberg.
Vårens program startar vecka 7.
Programtablåer presenteras i Smålands Dagblad.

5 april Pingstkyrkan kl 15.00

Vittnet som vägrade tiga
- berättelsen om den svenske baptistmissionären E. V. Sjöblom och hans djärva kamp för att stoppa kung Leopolds II
människoslakt i Kongo.

Medverkan av Birger Thureson, författare och
journalist som skrivit en bok om baptistmissionären.
3 maj Tabernaklet 15.00

Hur fungerar livet för våra nya
Nässjöbor?
Medverkan av Helen Tarenius, utvecklingschef/
rektor samt chef för integrationsenheten i Nässjö.
7 juni Missionskyrkan kl 15.00

En tro som bär
Medverkan av Sångarbröderna från Eksjö med sin
ledare Roland Freed.
16 augusti Mariagården kl 15.00

Detta planeras och byggs i Nässjö
Medverkan av Ann-Cathrin Gunnar, ordförande i
Nässjö kommuns samhällsplaneringsnämnd.

RPG vill göra skillnad!
Riksförbundet PensionärsGemenskap består av tre viktiga 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 distrikt 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

_________________________________________________
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,
höstresa 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
RPG Nässjö bankgiro: 242-0248. Kassör är Irene Carlsson.
RPG genomför verksamheten i samarbete med

