
Vad är RPG? 

RPG  Riksförbundet PensionärsGemenskap är en rikstäckande, 

partipolitiskt obunden pensionärsorganisation, som är öppen 

för alla oavsett livs-åskådning. Som medlem stödjer du en 

organisation som aktivt påverkar beslutsfattare som 

företräder riksdag, regering samt pensionärsråd inom 

landsting, regioner och kommuner. 

 

RPG vill värna om hela människan utifrån kristna värderingar. 

RPG vill ordna samlingar på dagtid och stimulera till en öppen 

och fri gemenskap i trivsam miljö. 

RPG vill ge Dig som medlem en trygghet genom att Du är 

försäkrad i samband med alla arrangemang Du besöker eller 

deltar i. 

RPG medlemskapet ger Dig också förbundstidningen Senior-

Posten, som kommer ut med fem nummer per år. Vi följer 

RPG:s riktlinjer när det gäller persondatalagen, GDPR. 

RPG i Rimforsa är tillsammans med PRO, SPF och 

handikappföreningarna representerat i kommunens 

pensionärs- och handikappråd, KPHR. 

 

Sammankomsterna i Rimforsa RPG-förenings regi  

arrangeras i samarbete med:  

Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle 

 

 

 

 

 



    Program våren 2020  
 

       OBS! Alla samlingar börjar kl 1300 OBS! 

23/1 Brokyrkan. Årsmöte. 

RPG progra  

20/2 Missionskyrkan. ”Mig lurar du inte” hur man skyddar sig 

mot bedrägerier. Jan o Britt Ericsson. 

 

19/3 Brokyrkan. ”Lyckans trio”. Anders o Bitte Pansell, Gunilla 

Johansson, sjunger och spelar. 

 

31/3  Distriktsstämma i Pingstkyrkan Katrineholm.    

  

16/4 Missionskyrkan. ”Framtidsfullmakt”-vad är det? 

Mari Jacobsson, Familjens jurist. 

 

14/5 Utflykt till Brunnsparken, Södra Vi. Kostnad 40:- 

 Avresa från torget 1215. Anmälan till Britt senast 3/5. 

 

9/7 Brokyrkan. Sommarträffen. ”En resa i ord och ton” 

 Håkan Isacsson sjunger och spelar 

 

 

 

Lotteri vid varje samling 

                     Du får gärna bidra med vinster! 

Vill Du bli medlem i RPG? 
Kontakta: 

Britt Ericsson (ordf.) 0706-27 06 67 

 britteri5@outlook.com  

 

Vill Du veta mer om samlingarna?            
Kontakta någon av oss: 

Britt Ericsson (ordf.)             0706-27 06 67 

Jan Ericsson 0703-57 87 98 

Ulla-Britt Holmberg                         0494-214 91, 0705-74 43 80  

Britta Carlsson                                  013-15 02 66, 0702-15 39 07  

Ingevald Abrahamsson                   0494-240 03, 0701-75 44 42 

 

ALLA – inte bara medlemmar och pensionärer  - utan alla 

daglediga, är välkomna att delta i samlingarna. I ett varierat 

program njuta av musik, samt kåserier och berättelser från  

kända och okända 

personer. Samt ta del 

av aktuell 

samhällsinformation 

för oss 65-plussare och 

uppleva den trevliga 

gemenskapen vid 

kaffeborden. 
 


