
Välkommen till  

Mötesplats Immanuel – RPG 

Våren 2022 

Torsdagar kl. 11.00      

20 januari  ”Allting har sin tid” 
   Visor & tankar kring livets turer och Gud 

   Börje Ring, sångare och musiker  

 

3 februari ”Myanmar - en resa i tiden”  
Bilder och berättelser  

Göran Unemyr, fotograf 

 

17 februari ”Från 17 - 71” 

Kåseri och allvar från ett pastorsliv 

Roland Eckerby, distriktsordförande RPG 

Årsmöte efter samlingen 
Lotteri 

 

3 mars ”Så blir hela livet ett meningsfullt liv”  
Alf B Svensson, psykolog 

 

17 mars ”Hur kör du pensionär?” 
Joakim Nilsson, trafiklärare 

 

31 mars ”Vi gräver där du bor” 

Granskande journalistik 

Susanna Skarrie, journalist 

Lotteri  

Mötesplats Immanuels onsdagsgrupper 

 

Vi träffas kl. 14.00 i olika smågrupper varannan onsdag jämn vecka 

fr.o.m. 12 januari. Gemensam fika kl. 15.00. 

- ”Bibelstudier och samtal”  

- ”Flitiga fingrar”, stick- och virkgrupp  

- ”Skriv ditt liv” -  

 denna kurs kräver anmälan till M-L Stålbark 0709-32 42 09 

14 april ”I väntan på påsk” 

Sånger, musik och texter inför påsken 

 

28 april ”I tid och otid” 

Tomas Boström, sångare och musiker 

Lotteri 

 

12 maj ”När hoppet och fåglarna kommer” 

Bilder och berättelser 

Andreas Joakimsson, fotograf 

 

19 maj  Vårresa 



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 äldre-

råd m. fl. 

Funderar Du över något kontakta Marie-Louise Stålbark,  

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

MÖTESPLATS 
IMMANUEL 

Våren 2022 

Immanuelskyrkan 

”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 för-

säkringar. 

 

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. 

 

Foto framsidan: ”Titt in i framtiden”, Majken Eirestål. 


