
Välkommen till  

Mötesplats Immanuel – RPG 

Våren 2023 

Torsdagar kl. 11.00      

19 januari  ”Bara för glädjens skull” 

   Pearly Gate Jazzband 

 

2 februari ”Åldrande och minne”  
Josefin Törn, Annelie Roos, 

Jönköpings demensteam 
Lotteri 

 

16 februari ”Bedrägerier mot äldre” 

Maja Karlsson, bedrägerigruppen vid 

polisen Jönköping 

Efter samlingen, Årsmöte 

 

2 mars ”Mercy Ships” - 

äger och driver världens största civila  

sjukhusfartyg. 
Annelie Persson, sjuksköterska 

 

16 mars ”En bild säger mer än tusen ord” 
Jan-Erik Johansson, konstnär 

 

30 mars ”En inblick i den rättspsykiatriska vården” 
Lars-Erik Petersson  
Linda Holm mfl. Ryhovs sjukhus  

Mötesplats Immanuels onsdagsgrupper 

 

Vi träffas kl. 14.00 i olika smågrupper varannan onsdag  

jämn vecka fr.o.m. 11 januari.  

- ”Bibelstudier och samtal” Jan Eirestål 

- ”Flitiga fingrar”, stick- och virkgrupp Margit Gustafsson 

- ”Skriv ditt liv” Margareta Casservik * 

- ”Livsnära samtal” Lars-Bertil Florén * 

 

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

13 april ”Härliga brasstoner” 

Sextetten Immanuel Bleck musicerar och ger  

glimtar från Immanuel brass under 65 år 

 

27 april ”Från sopor till soppa” 

Gunnar Dahlqvist, Hela människan 

Lotteri 

 

11 maj ”Deras sånger är också våra” 

Åke Nordqvist, Hans Carlén 

 

I slutet av maj blir det en VÅRRESA! 
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Immanuelskyrkan 

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  

förankrad i  kristna värderingar. Vi värnar människors lika värde och  

utifrån den grunden vill vi arbeta för en human och rättvis äldrepolitik. 

RPG är öppen för alla, oavsett om du söker gemenskap eller är intres-

serad av att påverka frågor som är viktiga för äldre. 

RPG 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 och Pensionsmyndigheten m. fl. 

I livet finns, längs hela livsresan, mycket att upptäcka och  

dela med andra. 

Funderar Du över något kontakta Marie-Louise Stålbark,  

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

Du kan bli medlem i Mötesplats Immanuel, 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 

seniorer samt rabattkortet Smart Senior. Du är försäkrad under RPGs mö-

ten. 

Vid torsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe. 

Kostnad 50 kr. 

Vi vill stryka under att Du givetvis är välkommen till våra samlingar även 

om Du inte är medlem i RPG. 

 

Foto framsidan: Majken Eirestål  


