
  

 

 

Bankeryds Missionskyrkas Seniorråd planerar och 

genomför Dagledigsamlingar. 

 
Vi vill erbjuda Dig gemenskap och berikande aktiviteter med 

varierande program.  

Vi vill stryka under att Du givetvis är välkommen till våra samlingar,  

även om du inte är medlem i Missionskyrkan eller RPG. 

 

 

            Vid onsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe. 

                                    Kostnad 25 kr. 

 

 

RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap 
är en rikstäckande organisation som är öppen för alla och politiskt  

obunden, och verkar utifrån kristna värderingar. RPG samarbetar på  

riksplanet med andra rikstäckande pensionärsorganisationer i frågor  

som rör äldres intressen i samhället. 

 

RPG:s medlemmar är olycksfallsförsäkrade vid alla RPG-aktiviteter  

samt vid färd till och från dessa. 

 

RPG Bankeryd inbjuder alla intresserade till medlemskap i  

lokalavdelningen inom Riksförbundet PensionärsGemenskap. 

 

                 Medlemsavgiften är 220 kr/år. 

 
I medlemsavgiften ingår inbjudan till dags- och veckoresor anpassade  

för äldre, rabattkortet Smart Senior som ger många olika rabatter, samt 

möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Tidningen SeniorPosten 

utkommer med fem nummer/år. 

 

Vill du veta mer om RPG kan du ringa tel. 08- 410 426 10 eller  

gå in på dess hemsida www.rpg.org.se   

 

 

 

 

                       PROGRAM 
 

 

Onsdag 29 augusti kl. 11.00  Daglediga/RPG. 

Upptaktsresa i egna bilar till Örensbaden, Örserum, 

där vi äter lunch. Göran Evertsson berättar om sin 

hembygd. Anmälan till Göran Evertsson tel 070-

5346948 eller Lennart Erlandsson tel 0733-729495. 

Onsdag 12 september kl.11.00   Daglediga/RPG.  

Mats Gunnarsson berättar under temat ”Mitt liv”. 

Tal, sång och musik. 

 

Onsdag 10 oktober kl. 11.00 Daglediga/RPG.  

Royne Edberg från Mullsjö berättar under temat 

”Kongo och Laos – två olika länder”. Seniorkapellet. 

  

Fredag 12 oktober heldag (se senare program) 

RPG Småland/Öland - Distriktsmöte i Bankeryds 

Missionskyrka 

  

Onsdag 14 november kl. 11.00 Daglediga/RPG. 

Jonny Bergman berättar om olika personer under 

temat ”Trasiga fioler – att våga hoppas när livet ser 

som mörkast ut” 

  

Onsdag 12 december kl. 11.00 Daglediga/RPG. 

Luciafirande med Regnbågens förskola. Därefter  

spelar och sjunger Ville Oskarsson och Nils-Eric  

Reuterdahl julsånger.   
 

http://www.rpg.org.se/

