HÄLSNINGAR
FRÅN DISTRIKTET

REPRESENTANTER I KOMMUNALA PENSIOÄRSRÅDET KPR
Mia Sjöqvist, tel 070-293 73 02, Margareta Grön, tel 070-673 90 15.
MEDLEMSAVGIFT för 2017 är 225 kr, inkl Senior Posten.
Betalas via Plusgiro 4145907-4. Skriv avsändarnamn.
MEDLEMSFÖRMÅNER
❚ Medlemsförsäkring vid RPG-arrangemang
❚ SmartSenior-kort*
BOULESPEL Måndagar kl 12.00 Skönsbergs boulehall.
Välkomna både gamla och nya spelare
PROGRAM OCH
STUDIEVERKSAMHET
sker i samverkan med Studieförbundet
RPG riksförbundet har egen hemsida – www.rpg.org.se – besök den!

RESA TILL NORGE
PLANERAS I JUNI
Vi planerar bussresa till Norge
den 26-28 juni.
Närmare information ...RPG Sundsvall bildades på Cafè Piccolo 1989
kommer under våren. ...föreningens äldsta medlem fyller 103 år 2014

Vet du att...

...föreningens ”största” möte, 300 deltagare, var när
RPG KÖREN I SUNDSVALL VÄXER!
Jerzy Einhorn medverkade
För några år sedan bildades RPGkören i Sundsvall av Berndt Nordström
hölloch
sin Gun
Riksstämma
i Sundsvall 2006
tillsammans med Lillian...RPG
Stenlund
Dahlkvist.
Vårens aktiviteter visar...Sundsvall
på en livaktigfinns
körverksamhet.
bland de fem största
Förutom de presenteradeRPG
RPGarrangemangen
(se programmet)
föreningarna i landet
så kommer kören att medverka i andra samlingar.
...tidningen Senior Posten ingår i medlemskapet
Ett framträdande under påsken (25/3 Palmsöndag 11.00) i Hagakyrkan
...varje
medlem
”olycksfallsförsäkrad”
med musikalen ”Här börjar
livet”,
och enärintern
kördag tillsammans med 12 !
vid
alla
RPG
arrangemang
körer i Elimkyrkan 15/2. Den dagen är endast för körsångare, men vi väntar
med förväntan på vad...föreningen
som kommer ur
den...
tillhör
Södra Norrlands distrikt som omfattas
sexför
landskap
trevara
län på
caoch
20%dela
av Sveriges yta
Kören har 32 medlemmar,
medav
plats
flera Villi du
med
sångarglädjen och gemenskapen
är
du
välkommen!
...distriktet inbjuder till Gemenskapsdag i Söderhamn
16 september. Författare Vibecke Olsson medverkar
...föreningen deltar med två lag i Boule DM i Gävle
i slutet av september
...Dagträffarna under höstterminen kommer att
hållas var fjortonde dag

*SmartSenior-kort beställer du själv, ange kod ”RPG2018”
via Internet eller tel 08-410 426 10.

...föreningen stöder Helena Jones barnhems
verksamhet i Indien

Ågrenshuset Produktion, Bjästa, 2018

berndt.wikman@comhem.se
thore.gron@home.se
lars.agas@telia.com

Ågrenshuset Produktion, Bjästa

FÖRENINGENS ADRESS
RPG SUNDSVALL
c/o Berndt Wikman
Fridhemsgatan 46 B, 854 60 Sundsvall
tel 070-343 98 86
tel 070-270 19 19
tel 070-672 91 54

VÅRPROGRAM 2018

RPGs distriktssämma/årsmöte hålls på Forsa Folkhögskola
15 mars kl 10.00 med sedvanliga förhandlingar, servering
och sång av RPGkören fr Sundsvall.
Ombud och alla intresserade är varmt välkomna. (Anmälan för
matens skull)
Åke Berglund, distriktsordförande

Bra att veta

Ordförande
Berndt Wikman
vice ordförande Thore Grön
Kassör
Lars Agås

Sundsvalls RPG

TILLSAMMANS
- en hemlighet som ger förunderliga resusultat
Tillsammans bildar
snöflingorna det vita
täcke som inbjuder
till vinterns utelekar
och skyddar den underliggande vegetationen.
Tillsammans formar de små löven den skira försommargrönska som förebådar högsommarens
överflöd av liv
Tillsammans förenar sig vattendropparna i de strida strömmar som forsar obändigt fram över urbergets hällar och ger
syre och liv till hav och älvar och sjöar
Tillsammans bygger myrorna sin stack
och tillsammans fyller bina sina kupor med
honung.
Tillsammans entusiasmerar idrotten sina
segrande lag, tillsammans formar politikerna demokratiska samhällen och tillsammans bygger våra församlingar Guds rike
på jorden.
Att vara tillsammans betyder så mycket i
vår lokala RPG-gemenskap.
Tillsammans driver vi ensamheten på
flykten.

Tillsammans utvecklas vi som träd planterade vid vattenbäckar, ”även när vi blir
gamla skjuter vi nya skott”
Tillsammans upptäcker vi den nya matematiken – delad glädje är dubbel glädje,
och delad sorg är halva sorgen.
Och tillsammans blir vi starka nog att
föra vår talan i gemensamma angelägenheter som gäller oss som nått mogen ålder.
Så låt oss mötas tillsammans!
Med vänliga hälsningar
Berndt Wikman ordförande

Vårprogram Sundsvall 2018
ONSDAG 31 Januari kl 14.00
Betlehemskyrkan
”Träd som historieberättare”
Bengt Gunnar Jonsson, professor vid Mittuniversitetet. RPG kören
TISDAG 13 Februari kl 14.00
Elimkyrkan
”Sång, Musik och Bild” Samuel Wennstig, Bildas regionansvarige. Åror
Tisdag 27 Februari kl 14.00
Hagakyrkan
RPGs Årsstämma med sedvanliga förhandlingar.
Val av styrelse och funktionärer. RPGkören.

Fr Årsmötet 2017.

Bengt Gunnar Jonsson. Tomas Sjödin.

Tisdag 13 Mars kl 14.00
Brokyrkan
Musik-Qwiz – lekfull frågetävling som passar alla. Åroor RPGkören,
Allsång, Husband, RPGkören, Åror. Mia KPR-representant rapporterar
Söndag 25 Mars (obs) kl 11.00
Hagakyrkan
RPG-kören framför Påskmusikalen ”Här börjar livet”
Palmsöndagen

Samuel Wennstig.

Tisdag 10 April kl 14.00
EFSkyrkan
”Ett liv i rörelse”
Hemsjukvårdens personal informerar. Husbandet. Åror
Tisdag 24 April kl 14.00
Pingstkyrkan
Tomas Sjödin, välkänd genom böcker och sina program i
Sveriges radio Inträde 60:-, Fika ingår i avgiften
Tisdag 8 Maj kl 12.00
Vårutflykt till Lögdö Herrgård
Avrersa fr Hagakyrkan
Samåkning i egna bilar. Medtag egen förtäring

RPG-kören.

Lillian Stenlund och Gun Dahlqvist, körledare.

