
 

  

 

15 sep Tomas Boström 
 Uppstart med en trubadurs kåserier och sånger. 

 

29 sep Senaste nytt om covid-19 
Smittskyddsläkare Sven Montelius ger oss 
aktuell information för hösten. 

 

13 okt Albatross 
Minnen från Östergarnslandet med Mats 
Bendelin. 

 Det blir även lotteri. 
 

27 okt 10 år som fängelsepräst 
Victoria Swärd Wärme, Roma pastorats nya 
kyrkoherde. 

 

Höstprogram 2022  
november – december 

 
 

10 nov Olle Rosén från RPG 
Vår distriktsordförande berättar om RPG och 
varvas med sång och musik med sångaren Lars 
Bergman och Sam Forsberg på piano. 
 

24 nov Peter Arkell, präst i Norra pastoratet 
Peter delar sina tankar om livet och sjunger för oss.  

 
8 dec Julavslutning 

Till dagens program serveras god julgröt. 

  

Bilden på framsidan: Höstens växter och natur bjuder oss alla på 
en gratis symfoni av sprakande fyrverkeri i underbara färger. 

Torsdagar i Pingstkyrkan i Visby 

Varje samling börjar kl 14  

Kaffeservering! 

Alla hälsas välkomna! 

Höstprogram 2022  
september - oktober 



 
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 2022 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 

 

 

  

 
RPG samarbetar i programverksamheten med 
Studieförbundet Bilda 

  

 

  

RPG Pingstkyrkan Visby 

 
  

Programblad för hösten 2022 

Torsdagar kl 14 
Samling för RPG och daglediga  


