RPG Sundsvall
HÖSTPROGRAM 2018

I nästan hundra år !
Media (press,radio,TV) har under en längre tid informerat och sökt påminna
oss om att 2018 är ett viktigt år för vårt land och för oss medborgare, det
är valår med en speciell valdag i september. I nästan hundra år har Sverige
varit en demokratiskt styrd nation med allmän och lika rösträtt för kvinnor
och män (beslutades av Sveriges riksdag 24 maj 1919).

RPG är parti-politiskt obundet. Men
som enskilda medlemmar bör vi ta
vara på medborgarrätten och gå och
rösta. Det handlar ju om hur vårt land,
vår region och vår kommun skall
styras och av vilka. Om inget annat
driver oss, bör vi av ren tacksamhet
över att få bo i ett demokratiskt och
fritt land, där var och en av oss har
samma värde, gå till valurnorna den
9 september!
Under ” vår stund på jorden” möter
oss många valtillfällen. Inte bara vart
fjärde årsom i politiken. Varje dag
kan stundtals vara en valdag för
oss. Det kan handla om relationer,
boende, hälsa, arbete, ekonomi etc.
Sällan kan vi vara neutrala.
I programmen inför höstens val
handlar det hos de flesta om omsorg
och trygghet.
Det är t ex mer och mer vanligt att
i kommunernas boendeutbud möta
benämningen trygghetsboende.
Trygghet är en färskvara i alla åldrar,
men kanske växer behovet med
åren.

Bland våra livsfrågor syns ett område som känns angelägnare ju äldre
vi blir, det som vi kallar de existensiella
frågorna, de som handlar om vårt
livs varande, dess mening och mål.
RPG grundar sitt varande på kristna
grundvärderingar utifrån Bibelns
ord och texter. Denna värdegrund
vill vi skall ”färga” vår föreningens
program och verksamhet.
I min barndoms kapell i Ede satt
det en stor och färggrann affisch,
texten bestod av tre ord i kraftig stil:
TRYGG MED GUD. Den tryggheten
har jag fått bära med mig genom livet
eller rättare sagt, den tryggheten har
burit mig! Den kan också bära dig!

Med vänliga hälsningar
Åke Silén

Höstprogram
❚ TISDAG 28 Augusti kl 14.00, Lögdö Herrgård
Surströmming
Musikalisk Underhållning med Börje Håsäter. Åror.
Anmälan till Lars Agås, avg 80:-.

❚ TISDAG 11 September kl 14.00, Hagakyrkan
Inblick i RPGs arbete på riksplanet just nu.
RPGs förbundsordförande Monica Blomberg. Sång av RPG-kören.

❚ TISDAG 25 September
Bussresa till Slöjdmuseet i Borgsjö 0 Korset i Hassela
Avresa från Hagakyrkan 10.00 – 17.00. Buss, Lunch, Fika och inträde. Kostnad 450:Anmälan till Lars Agås.

❚ ONSDAG 10 Oktober (OBS) kl 14.00, Betlehemskyrkan
Fåglar och Sång
Trubadurerna Kåge Lindström och Mats Johansson.

❚ TISDAG 23 Oktober kl 14.00, Brokyrkan
Från kriget till paradiset
Gäst: Eila Lindholm , RPGkören, Åror.

❚ TISDAG 6 November kl 14.00, EFSkyrkan.
”Hör och häpna”
Audionom Birgitta Eriksson. Sång av Henry Edin.

❚ TISDAG 20 November kl 14.00, Elimkyrkan.
Sundsvallskännaren berättar valda avsnitt ur vår historia.
Bent Fredholm kåserar. Allsång, Åror.

❚ TISDAG 11 December kl 14.00 Pingstkyrkan
RPGs Julfest
RPGkören, stämning, Åror och julgröt förstås. Anmälan till Lars Agås. Avg 80:-.

Bent Fridholm

Börje Håsäter.

Eila Lindholm

Boule.

Lögdö Herrgård.

Bra att veta
Föreningens adress
RPG SUNDSVALL
c/o Berndt Wikman
Fridhemsgatan 46 B, 854 60 Sundsvall

Ordförande
Berndt Wikman
vice ordförande Tord Fors
Kassör
Lars Agås

tel 070-343 98 86
tel 070-289 32 87
tel 070-672 91 54

berndt.wikman@comhem.se
tordingridfors@gmail.com
lars.agas@telia.com

Representant i kommunala pensionärsrådet KPR
Mia Sjöqvist, tel 070-293 73 02

Medlemsavgift för

2018 är 225 kr. Avgiften betalas via Plusgiro 4145907-4.

Skriv avsändarnamn.

Medlemsförmåner
❚ Medlemsförsäkring vid RPG-arrangemang
❚ SmartSenior medlemskap

Boulespel Måndagar kl 12.00 Skönsbergs boulehall. Start 17 september.
Välkomna både gamla och nya spelare.

RPG-kören övar i Hagakyrkan 14.30 måndagar jämna veckor.
Program och
studieverksamhet
sker i samverkan med Studieförbundet
RPG riksförbundet har egen hemsida – www.rpg.org.se – besök den!

VÄLKOMMEN TILL RPG HÖSTEN 2018
VI STÅR FÖR!
Kristen värdegrund!
Samhällspåverkan i äldrefrågor!
Stimulerande Gemenskapsaktiviteter!
Kristen värdegrund
Först och främst har vi vårt kristna ursprung. RPG bildades ju av de kristna samfunden
för att – utifrån kristen människosyn och klassiska kristna värderingar påverka
samhället när det gäller äldrefrågor.
Påverkan i äldrefrågor
RPG är en liten pensionärsorganisation. Trots detta är vi med och aktivt driver frågor
som vi anser viktiga. Och ju fler vi är, desto mer förmår vi. Det är en möjlighet vi ska ta
vara på. Lokalt – i kommunerna – är de kommunala pensionärsråden (KPR) viktiga för
att föra fram de frågor som är angelägna för oss äldre.
Gemenskapsaktiviteter
Våra månadsmöten i olika delar av kommunen är viktiga delar i våra aktiviteter för att
stärka gemenskapen.
Att regelbunden motion befrämjar hälsa och förebygger många fysiska problem, det
vet de flesta om idag.

Ågrenshuset Produktion, Bjästa, 2018

Lördag 29 september kl. 10.00 inbjuder Sundsvalls RPG distriktets föreningar till DM i
boule. Vi håller till i Skönsbergs boulehall.Förutom spel i mixade tremannalag, delar vi
gemenskapen med fika och lunch.
Här kommer nu höstens program för RPG i Sundsvalls kommun. Håll till godo!
Hoppas att Du finner det meningsfullt att fortsätta vara med i och att stödja
vår verksamhet för att utifrån kristen värdegrund, påverkansmöjligheter och
gemenskapsaktiviteter göra RPG ännu starkare och ännu mer attraktivt.

Ågrenshuset Produktion, Bjästa

I RPG Sundsvall är våra boulesamlingar en del av denna verksamhet.

