
ONSDAGS
TRÄFFEN
Vårterminen 2022
Kl 14.00 I  SÖDERTULLSKYRKAN 
Södertullsgatan 18 Uddevalla

26 jan Gertrud på Vargfjället
Inger Dejke, författare och folklivsforskare, berättar.

9 febr Att åldras eller bli gammal?
Per Nordqvist, f. d. rektor på Ljungskile Folkhögskola, kåserar.

23  febr Årsmöte för Södertullskyrkans RPG  
                    Efter årsmötet: Vi bjuder lite på oss själva, en dikt vi minns,

eller ett minne vi vill dela.
                    
9 mars Vad berättar de gamla söndagsskolplanscherna från bibeln?

Åke Olsson, präst i Bokenäsets församling.

23 mars Emigrationen till Amerika
Bengt Herrman från Göteborg berättar och visar bilder.

6 april I uppvaknandets tid,  sånger och tankar om vår och påsk.
Emanuel Gregorsson och Magdalena Ahlberg-Larsson.

20 april Kina i mitt hjärta   Arne Brännström, född i Kina,  berättar.

4 maj Fängslande möten   Pär Arkbro berättar.

? maj Vårresa med buss  Vi återkommer med mer information.

Vid varje onsdagsträff serverar vi kaffe med dopp för 30:- och lottar ut gåvor.
Tag med kontanter till avgift och lotter. Lämna gärna en gåva till lotteriet.

Välkommen till glad och god gemenskap kring kaffebordet!
__________________________________________________________________
Alla är välkomna till våra samlingar, både medlemmar och övriga 
intresserade. Samlingarna sker i samarbete med RPG, Riksförbundet 
PensionärsGemenskap och Studieförbundet Studiefrämjandet.  
Vi Reserverar oss för eventuella restriktioner.
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DU ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN TILL:

Årsmöte för Västkustens distrikt av RPG 
fredagen den 25 mars 2022 kl 11 i Tabernaklet, Göteborg.
Se vidare en kommande affisch.

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap är en ideell och partipolitiskt
obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna
värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning, och verksamheten syftar
till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i
för pensionärer och anhöriga vitala frågor.
• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla pensionärer och anhöriga.

SENIORPOSTEN är RPG:s egen tidning som kommer ut med fem nummer
per år och delas ut till medlemmarna.

RPG:s hemsida finner du på internet: www.rpg.org.se

Södertullskyrkans hemsida: equmeniakyrkan.se/sodertullskyrkan
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  Kontaktperson: Stig Florén,  telefon 0522-31706  


