
Arrangeras av pensionärsorganisationen Vallentuna RPG
i samarbete med Studieförbundet Bilda 

och Åbybergskyrkans församling.

VALLENTUNA RPG
Vallentuna RPG är anslutet till Riksför-
bundet Pensionärsgemenskap (RPG). 
Cirka 100 personer är medlemmar och 
vänkretsen därutöver är stor. 
 RPG är ett öppet pensionärsför-
bund, oberoende av politisk och religi-
ös uppfattning. RPG vill värna om hela 
människan utifrån kristna värderingar 
samt påverka beslutsfattarna så att man 
kan få en tryggad tid som pensionär. 
 Vallentuna RPG deltar i det kom-
munala pensionärsrådet och Lands-
tingsstyrelsens pensionärsråd för att 
tillvarata pensionärers frågor. Vallentu-
na RPG och Åbybergskyrkans sociala 
utskott bedriver väntjänstverksamhet.
 Välkommen som medlem i Val-
lentuna RPG-förening! Årsavgiften 
är 250 kronor och ska sättas in på 
Åbybergskyrkans församlings plusgi-
ro 11 18 97-5. Ange ditt namn och att 
inbetalningen gäller  årsavgift RPG.  
 Utöver ett bra program och god ge-
menskap får du som medlem tidningen 
Seniorposten samt möjlighet att delta 
i resor till olika platser i Sverige.   
 Ytterligare upplysningar lämnas 
av Bo Schylander, 070- 298 45 48.

HJÄLP  MED  BILSKJUTS
till de olika arrangemangen kan er-
hållas. Kontakta någon av följande 
personer: 
 Bo Schylander, 070- 298 45 48
 Holger Andersson, 08-511 775 12 
Ring om möjligt dagen innan för att 
transporten ska fungera bra.

VÄLKOMMEN 
till de olika arrangemangen önskar 
Vallentuna RPG-förening i samverkan 
med Åbybergskyrkans Sociala Utskott 
och studieförbundet Bilda.
 Du hälsas även varmt välkommen 
till gudstjänster och övriga samlingar 
i Åbybergskyrkan, Bergvägen 2, Val-
lentuna! Pär Lewin Ronnås

pastor och församlingsföreståndare 
Bo Schylander

vice församlingsföreståndare 
Besök gärna församlingens hemsida
www.abybergskyrkan.nu!

i Åbybergskyrkan, Vallentuna
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TRÄFFAR FÖR DAGLEDIGA

ANDRA ARRANGEMANG SOM BERÖR OSS

Onsdag 10 januari 13:30
En resa i tid och rum
Lektor Rolf Westerlund, Åkersberga.
Kaffeservering. 

Onsdag 24 januari 13:30
Inte dricker väl farmor? 
Filosofie doktor och docent i socialt 
arbete Lis Bodil Karlsson från FOU-
Nordost.
Kaffeservering och därefter årsmöte 
för Vallentuna RPG.

Onsdag 7 februari 13:30
Fogelstad – fem kvinnor, fem viljor, en tanke
En teater- och musikföreställning med Anna-Lena Hemström, Stockholm.
Kaffeservering.

Onsdag 21 februari 13:30
Bilden av det gudomliga i Astrid Lindgrens liv och litteratur
Pastor Katarina Alexandersson, Stockholm.
Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 7 mars 13:30
Naturen skapar en fantastisk närhet i bilderna
Åter får vi lyssna till Jan Lundgren, Vallentuna. 
Kaffeservering.

Onsdag 21 mars 13:30
Var det bättre förr?
Läkaren Lars-Gunnar Hjerne, som har 50 års erfarenhet 
inom sjukvården ger oss sin bild.
Kaffeservering.

Onsdag 4 april 13:30
Sturarna – makten, morden, missdåden
Författaren och historiken Bo Eriksson, Vallentuna
Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 18 april 13:30 
Uppväxten i en skogsby i Lappland bland starka kvinnor, 
tjuvskyttar, hembrännare, småbrukare och laestadianer.
Bo Johansson, PRO:s distriktsordförande berättar om sin bakgrund.
Kaffeservering.

Onsdag 2 maj 13:00
Nästa år i Jerusalem – judiska drömmar om Det Heliga Landet
Bernt Jonsson, samhällsdebattör från Uppsala. 
Kaffeservering.

Onsdag 16 maj
Heldagsresa fylld av kulturupplevelser.
Detaljprogram kommer under april månad.

Distriktsårsmöte för RPG 
den 22 mars 10:00 i Norrmalmskyrkan, Stockholm.

RPG:s Riksstämma 
i Jönköping den 25 – 26 maj 2018.

Symöten och samtalsgemenskap
Start för vårtermin är torsdagen den 18 januari 13:00 och samlingarna pågår 
sedan varannan vecka under våren. Mer upplysningar kan du få av Anna-Brita 
Andersson, 08-511 775 12 eller Inger Hjerpe, 08-511 712 08.

Samtals- och studiegrupper
Om minst fyra personer anmäler intresse kommer vi att försöka starta sam-
tals- och studiegrupper i ämnen som du vill studera.
Aktuella grupper:   
 a)  RPG:s Policy i samhällsfrågor
 b) Samtal om vår egen hembygd och besök vid intressanta platser
 c) Vilka är våra rötter – grunden om släktforsknig

Är du intresserad att delta kan du anmäla detta till 
Bo Schylander, 070- 298 45 48.


