
Arrangeras av pensionärsorganisationen Vallentuna RPG
i samarbete med Studieförbundet Bilda 

och Åbybergskyrkans församling.

VALLENTUNA RPG
Vallentuna RPG är ansluten till Riksför
bundet  Pensionärsgemenskap (RPG). 
Vi har i Vallentuna cirka 100 medlem-
mar och en stor vänkrets som besöker 
våra aktiviteter.
 RPG är ett öppet pensionärsför-
bund, oberoende av politisk och religi-
ös uppfattning. RPG vill värna om hela 
människan utifrån kristna värderingar 
samt vill påverka beslutsfattarna så 
att man kan få en tryggad tid som 
pensionär. 
 Vallentuna RPG deltar i det kom-
munala pensionärsrådet och Regions-
tyrelsens pensionärsråd för att tillva-
rata pensionärers frågor. I samarbete 

HJÄLP  MED  BILSKJUTS
till de olika arrangemangen kan er-
hållas. Ring om möjligt dagen innan 
för att transporten ska fungera, till 
070-298 45 48.

VÄLKOMMEN 
ttill de olika arrangemangen önskar 
Vallentuna RPG-förening i samverkan 
med Åbybergskyrkans församlings 
diakonala utskott och studieförbundet 
Bilda. 
 Du hälsas även välkommen till 
gudstjänster och andra samlingar i 
Åbybergskyrkan, Bergvägen 2, Val-
lentuna. Se mer på församlingens 
hemsida www.abybergskyrkan.nu.

Pär Lewin Ronnås 
pastor och församlingsföreståndare i Åbybergskyrkan, Vallentuna

TRÄFFAR FÖR
DAGLEDIGA
VÅREN 2020

med Åbybergskyrkans diakonala ut-
skott bedriver vi väntjänstverksamhet.
 Välkommen som medlem i Val-
lentuna RPG-förening! Årsavgiften 
är 250 kronor som ska sättas in på 
plusgirokonto 11 18 97-5 med angi-
vande av namn och att det gäller RPG. 
Avgiften bör inbetalas före 1 februari.
 Utöver ett bra program och god 
gemenskap får du som medlem tid-
ningen Seniorposten.
 Ytterligare upplysningar lämnas av 
Bo Schylander, 070-298 45 48 eller av 
någon av de övriga i styrelsen: Holger 
Andersson, Gunnel Andreasson, Len-
nart Gunger och Margareta Ideström.



TRÄFFAR FÖR DAGLEDIGA

ANDRA ARRANGEMANG SOM BERÖR OSS

Onsdag 8 januari 13:30
 ”Som ett jävla solsken” 
– dramatisering om journalisten 
Ester Blenda Nordström. Skåde-
spelaren Anna-Lena Hemström och 
musikern Mulle Holmquist. Kaffe-
servering.

Onsdag 22 januari 13:30 
När tro vill bli sång 
Psalmförfattare Jimmy Grimsby, 
Göteborg som berättar och sjunger. 
Kaffeservering och därefter årsmöte 
för RPG i Vallentuna.

Onsdag 29 april 13:30 
Kvinnorna vid Panzisjukhuset hos doktor Mukwege i DR Kongo 
Sjuksköterskan och missionären Kerstin Åkerman, Östhammar. 
Kaffeservering.
 
Onsdag 13 maj 
Heldagsutfärd till en eller flera kulturupplevelser
Resmål och program kommer i början av april månad. 
Anmälan senast 6 maj till Lennart Gunger. 070-555 61 12 
eller Bo Schylander, 070-298 45 48. 

Onsdag 5 februari 13:30 
”Sorken” som blev sjökapten 
Sjökaptenen Thore Hansson och hans hustru Birgitta Hansson, Hägersten. 
Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 19 februari 13:30 
Musik för själ och hjärta
Håkan Tengberg, cello och Hans-Lennart Rask, piano. Kaffeservering.

Onsdag 4 mars 13:30 
Vad betyder astronomin för oss? 
Professor Bengt Gustafsson, Uppsala. Kaffeservering.
 
Onsdag 18 mars 13:30 
Här odlas för blomsterprakten i våra hem
Vi besöker på nytt handelsträdgården i Stängselboda 
i sällskap med Pelle Ohlson. 
De som behöver transport samlas vi vid Träffpunkten på Allévägen 13:00.

Onsdag 1 april 13:30 
Norrtälje och Roslagen i ord och ton
Trubaduren och Norrtäljeguiden Michael Blum. Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 15 april 13:30 
Kvinnan som red över Himalaya
Margareta Höök Wennfors, dotter till den ridande missionären. Kaffeservering.

Konsert med världspianisten Daniel Propper från Paris
Söndag 23 februari 18:00 i Åbybergskyrkan.
  
Sy- och samtalsgemenskap
Startar torsdag den 16 januari 13:00 i Åbybergskyrkan. Träffarna pågår 
sedan varannan vecka under våren.
 
Bibelsamtal
 i Åbybergskyrkan varje tisdag 10:00 tillsammans med församlingens pas-
torer. Vi funderar över kommande helgs texter.

RPG:s Distriktsårsmöte
Torsdag 26 mars 10:00 – 14:00.

Seniordag i Vallentuna kulturhus
tisdag 21 april 11:00 – 16:00. Anordnas av pensionärsorganisationerna i 
samarbete med kommunen. 

Samtals- och studiegrupper
Om minst fyra personer anmäler intresse kommer vi att försöka starta sam-
tals- och studiegrupper i följande ämnen:
 a) Samtal om vår livshistoria
 b) Samtal om vår hembygd och besök vid intressanta platser 
 c) Vilka är våra rötter – grunden om släktforskning
 d) Teater- och operaintresserad? 
 e) Hur skall vi äldre hantera all ny teknik? 
Om du är intresserad att delta kan du anmäla detta till 
Bo Schylander, 070-298 45 48.


