
 

  
Augusti 

29 Eric Ell 

Sång och musik med Eric Ell. 

September 

12 Mitt liv som hjärnkirurg 

Erik Olof Backlund fortsätter sin spännande 

berättelse. 

Margareta Backlund bjuder på musik. 

 

26 Vår resa till Afrika 

Johan Bäckrud visar bilder och berättar. 

Lotteri. 

Oktober 

10 Från bondpojk till bodpojk 

Peder Fohlin berättar. 

24 Mitt företag Gutö delikatesser 

Hör Pia Lindvalls berättelse om sitt företag. 

November 

7 Sång och tänkvärda ord 

Lyssna och njut till Malin Martis. 

21 Ett liv med bilder 

Danne Pe Pettersson delar med sig av sin skatt. 

December 

5 Sång och musik! 

Lotteri. 

 

Dag för julfest meddelas senare 

Bilden på framsidan är tagen på södra hällarna i Visby. Rönnbär 

innehåller höga halter C-vitamin och antioxidanter. Så om man 

vill fylla på kroppens förråd kan man frysa in och äta 3-5 råa 

eller frysta bär per dag. ”Surt! sa räven…” Men efter första 

frosten blir de sötare. Man kan också göra gelé. 

Torsdagar ojämn vecka i Pingstkyrkan i Visby 

Varje samling börjar kl 14  

Kaffeservering! 

Alla hälsas välkomna! 



 
RPG står för Riksförbundet PensionärsGemenskap och är en ideell och 

partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill visa omsorg om 

människan utifrån kristna värderingar. Vår önskan är gemenskap i 

olika former och inflytande i äldrefrågor i samhället. På Gotland är vi 

representerade i regionens pensionärsråd.  

  

Som medlem i RPG har du tillgång till en rad förmåner 

 RPG Försäkringar. Liv– och olycksfallsförsäkring i IKANO-

försäkringar. Kontakt Söderberg & partners 060-144040. Hem 

och bilförsäkring i Gjensidige Sveriges försäkrings AB. Telefon: 

0771-32 63 26 

  Fler förmåner beskrivs i den folder som medföljer. 

 SMART Senior-kortet, som varje RPG-medlem kan rekvirera. 

 Tidningen Seniorposten i brevlådan 5 ggr om året. 

  

Medlemsavgiften för 2019 är 220 kr/medlem. 

Gå gärna in på RPG:s hemsida www.rpg.org.se för mer information. 

Kontaktpersoner på Gotland 

Jan Olander      tel 070-458 45 27 

Inga Nilsson     tel: 0498-506 13 

Vera Limslätt   tel: 0498-28 71 22 

  

 

RPG samarbetar i programverksamheten med 

Studieförbundet Bilda 

  

 

  

RPG Pingstkyrkan Visby 

 

  

Programblad för hösten 2019 

Torsdagar ojämn vecka kl 14 

Samling för RPG och daglediga  


