
Mötesplats Immanuel 

Dagledigträffar i Immanuelskyrkan 

 
I Immanuelskyrkan finns en seniorgrupp som organiserar sin 

verksamhet inom ramen för RPG (Riksförbundet Pensionärs-

gemenskap). 

 

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation 

som vill värna människan utifrån kristna värderingar. 

Vi ingår, tillsammans med övriga pensionärsföreningar, i Jönköpings 

Kommunala Pensionärsråd (KPR). Där kan vi framföra synpunkter 

och påverka beslut som rör seniorer i Jönköpings kommun. RPG är 

också representerat i Region Jönköpings Läns pensionärsråd och 

på riksnivå finns RPG med i Regeringens pensionärskommitté, 

socialstyrelses äldreråd m. fl. 

 

 

”Mötesplats Immanuel” vill erbjuda Dig gemenskap och stimulans 

samt information om, för seniorer viktiga samhällsfrågor.  

I livet finns, längs hela livsresan, mycket att upptäcka och dela med 

andra. 

 

Du kan bli medlem i RPG. 

Medlemsavgiften är 220 kr/år inkl. prenumeration på tidningen 

”Seniorposten”. Kan inbetalas på bankgiro: 5794-4191 

I medlemsavgiften ingår inbjudan till dags- och veckoresor 

anpassade för äldre, rabattkortet Smart Senior samt möjlighet att 

teckna förmånliga försäkringar. 

 

Vid torsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe. 

Kostnad 40 kr. 
 

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

även om Du inte är medlem i RPG. 

 

Funderar Du över något kontakta Marie-Louise Stålbark,  

0709-32 42 09 eller ml.stalbark@hotmail.com 

Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15 tel. exp: 036-17 33 40 

 



OBS! Kl 12.00 

Välkommen till  

Mötesplats Immanuel – RPG 

Hösten 2018 

Torsdagar kl. 11.00      
 

 

 

30 augusti ”Möte med Einar Ekberg  

och hans sånger”  
Jan Eirestål, Bengt Birgersson och  

Hans Carlén  

  

13 september ”Antikhörnan”  
Kom själv och ta något gammalt med dig! 

Erik Sterner 

 Lotteri 

 

27 september ”Fika av bästa sorten” 
 Andrea Brändström,  

vinnare av ”Hela Sverige bakar” 

 

11 oktober ”Livet i öknen”  
Jonas Eveborn delar med sig av 

erfarenheter i mötet med ett  

ökenkloster i Egypten 

 

25 oktober ”Vem kan man lita på?”-  
Om medier i en värld av förändring  

Daniel Rundqvist, SVT Jönköping 

 

8 november ”Är den representativa  

demokratin hotad?” 
Magnus Hagevi, Linnéuniversitetet 

 

 

 

22 november ”Att rädda liv” 
Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköping 

 Lotteri 

 

6 december ”Så minns vi Olle Widestrand” 
Marianne Ericson med vänner 

  

20 december ”Julfest”- julgröt 
Lotteri 

  

 

 

 

Mötesplats Immanuels onsdagsgrupper 
 

 

Vi träffas kl. 14.00 i olika smågrupper varannan onsdag jämn 

vecka fr.o.m. 5 september. Gemensam fika kl. 15.00. 
- ”Bibelstudier och samtal” Jan Eirestål. 

- ”Flitiga fingrar”, stick- och virkgrupp Else-Britt Karlsson.  

- ”Skriv din livsberättelse”. Karl-Ivar Karlsson. 

 

 

 

 

 

 

Fredag 12 oktober RPG-Höstmöte i Bankeryds 

Missionskyrka 


