Program för Vårgårda RPG våren 2018
Januari

Februari

Mars

April

5

Dagledigas Julfest
Glädjeskaparna från Fiskebäck

18

RPG-möte - "Pilgrimsträdgård - om pilgrimens
7 ledord - Bildspel av Gunborg o Börje Tingbratt

8

Dagledigträff - Fyrklangen från Alingsås spelar,
sjunger och vittnar

Månadens utflykt - juni och juli andra torsdagen
i månaden. Samling kl 10.00 vid Equmeniakyrkan för
vidare färd . Kontakt Karin Stenberg tel 0322 -62 32 60

22

RPG:s årsmöte - Björn Emanuelsson visar bilder
En enkel måltid serveras

RPG-Kören övar inför framträdanden.
Kontakt Ingrid Norén tel 0322-62 21 08

8

Dagledigträff - "Stundom vid min simpla låda"
Börje Kraft sjunger till psalmodikon och gitarr

Samlingarna är i regel kl 15.00, och hålls i Equmeniakyrkan om
inget annat anges. Vi samarbetar med Studieförbundet Bilda.
Tag gärna med vänner och bekanta.

9

RPG - Distriktets årsmöte i Immanuelskyrkan Borås
Medverkan av Gillis Edman och Veteransångarna

22

RPG-möte - "En kopp kaffe på Nordpolen"
Bagaren Per Larsson kåserar över ämnet

12

Dagledigträff - Goá gubbar spelar, sjunger o vittnar

17

Äldremässa i Kyrkans Hus - se vidare information

19

RPG-möte - "När ett liv i dur blir ett liv i moll - vad händer
när en anhörig blir sjuk". Pastor Åke Nordqvist medverkar

20-21 Vårgårdamässan i Tångahallen
Maj

10

Gökotta på Kullingsvik i Herrljunga - RPG-kören sjunger
Avresa kl 8.30 från Equmeniakyrkan. Ta med kaffekorg

Tisdagsträffen i Equmeniakyrkan kl 10.00 varje vecka
med början den 16 januari.
Från maj månad samlas vi istället vid Kullingshemmet
för boulespel och gemenskap vid kaffebordet.

För vidare information ring:
Jonny Björkdahl tel 070-58 98 010
Birgit Carlson tel 0322-62 14 07

VÄLKOMMEN

Information

Medlemsavgiften för 2018 är 240 kr per medlem.
Bankgiro nr 609-2647
Som medlem kan du vara med och påverka i kommun,
landsting och på riksnivå.
Smart Seniorkortet ingår i medlemsavgiften och ger
rabatter hos en mängd företag i olika branscher.
Kortet beställs
- antingen via hemsidan www.smartsenior.se
uppge rabattkoden RPG2018
- eller per telefon 08-410 426 10. Uppge RPG2018

