
Program för Vårgårda RPG våren 2023 Samlingarna är i regel kl 15.00, och hålls i Equmeniakyrkan 

om inget annat anges.  Ta gärna med vänner och bekanta.

Januari 26 RPG-möte - Börje Erdtman från Ankarstiftelsen

gästar oss och berättar bl a om arbetet med att Tisdagsträffen i Equmeniakyrkan kl 10.00 varje vecka

bygga skolor i Colombia med början den 17 januari. Vi dricker eget medhavt kaffe,  

spelar biljard, handarbetar och umgås. 

Februari 23 RPG årsmöte - förhandlingar, Björn E visar Från maj månad samlas vi istället vid Kullingshemmet för

bilder, servering av kaffe med smörgås o kaka boulespel och gemenskap vid kaffebordet.

Mars 10 Distriktets årsmöte i Korskyrkan i Borås Sommarens månadsutflykter är under planering

Medverkan av Birger Thuresson m fl och kommer att annonseras i föreningsannons i

Alingsås-Kuriren.

16 RPG-möte - Roland Lundgren, Falköping

spelar och sjunger för oss och med oss

För vidare information ring:

April 13 RPG-möte - "Jag drömmer dig hit" - en roman Jonny Björkdahl tel  070-58 98 010

som utspelar sig i Frälsningsarméns värld på Birgit Carlson tel 070-33 24 265

40-talet. Marianne Bokblad, Söderköping

berättar om sin bok

VÄLKOMMEN
Maj 11 Vi besöker hembygdsmuseet i Tumberg

Kaffe med dopp och inträde kostar ca 70 kr

Vi träffas kl 15 vid museet

Anmälan krävs - se annons i Kuriren



Övrig information Vårgårda RPG förening

Vårt bankgiro nr är 609-2647

och swishnumret är 123 608 44 53 Program vintern och våren 2023
Medlemsavgiften är 240 kr

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen GDPR.

Som medlem kan du vara med och påverka i kommun,

landsting och på riksnivå.

RPG - Riksförbundet PensionärsGemenskap är en ideell,

Smart Senior ingår i medlemsavgiften och ger partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill 

rabatter hos en mängd företag i olika branscher. värna om människan utifrån kristna värderingar. 

Anmälan till Smart Senior Den är öppen för alla oavsett livsåskådning.

   -   antingen via hemsidan www.smartsenior.se 

        uppge koden RPG2023
   -   eller ring 08-410 426 10. Uppge koden RPG2023




