
 

 

 

RPG Nässjö 
 
 
 

Program  
Våren 2020 

 
 

 
…en seniorförening som har sin grund  

i kristna värderingar… 
 



9 januari Missionskyrkan kl 15.00 
 

Bara för glädjens skull 
- upptakt med konsert och grötfest 
 

Konsert med Pearly Gate Gladjazzgrupp från 

Immanuelskyrkan i Jönköping med Jan Eirestål som 

ledare. 
 

Anmälan görs till Irene Carlsson tel 070-266 07 03 eller  

Iréne Petersson tel 076-819 91 12 senast 3 januari.  

Kostnad: 100 kr för konsert och grötfest. 

 

I samarbete med Smålands Musikvaruhus. 

 

6 februari Allianskyrkan kl 15.00 
 

RPG-föreningens årsmöte 
 

Förhandlingar med verksamhetsberättelse, ekonomisk 

redovisning, olika val, verksamhetens inriktning. 

Parentation som leds av Roland Freed. Sångmedverkan av 

Britt-Inger Säll, Marita Snälls och Ingrid Larsson. 

 

12 mars Frälsningsarmén kl 14.00 (obs tiden) 
 

Leva livet ut 
- om konsten att vara där man är 
 

Medverkan av Birger Thureson, journalist och författare. 

”Ska man efter yrkeslivets slut bara dra upp årorna, luta 

sig bakåt och passivt följa tidens ström? Eller kan 

pensionärslivet vara fyllt av meningsfulla uppgifter och 

spännande utmaningar?” 



16 april Pingstkyrkan kl 15.00 
 

Utsatta kristna i världen 
 

Medverkan av Kerstin Oderhem som delar med sig av 

sina erfarenheter i mötet med kristna minoriteter i världen. 

Kerstin Oderhem är missionsföreståndare inom EFS. 

 

14 maj Tabernaklet kl 15.00 
 

Bilder från de jämtländska fjällen  
- varvat med sång och musik 
 

Medverkan av Bettan och Mikael Eklöv från Hållands-

gården som genomför en Sverigeresa. 

 

11 juni Missionskyrkan kl 15.00 
 

Musik för själ och hjärta 
 

Ett musikprogram med medverkan av Hans-Lennart 

Raask, piano och Håkan Tengberg, cello. 

 
I samarbete med Second Handbutiken Källan. 
____________________________________________________ 
 

Programmen annonseras i Smålands Dagblad under rubriken 

Föreningsnytt. 

 

 

Radio RPG Nässjö 
Närradioprogram varannan vecka med Ola Sundberg. 

Programtablåer presenteras i Smålands Dagblad. 
 

 



 

Upptakt inför hösten 2020 
 

13 augusti Mariagården kl 15.00 
 

 

 

Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) består av 

olika delar som tillsammans bildar en helhet: riks, distrikt och 

lokala föreningar. RPG har sin grund i kristna värderingar.  
 

RPG är med och på olika sätt påverkar. Några exempel:  
 

 RPG i Nässjö är med i kommunala pensionärsrådet (KPR).  
 

 RPG distrikt ingår i regionens pensionärsråd (RPR).  
 

 RPG ingår som riksförbund i regeringens pensionärsråd, i 

socialstyrelsens äldreråd och i andra råd för samarbeten.  
 

Medlemstidningen Seniorposten utkommer under året med fem 

nummer. 

 

RPG:s hemsidor: 

RPG riksorganisation: www.rpg.org.se 

RPG-distrikt Småland-Öland: www.rpg-smaland-oland.se 

_____________________________________________  
 

Vi inbjuder till resor, till studiebesök och samtalsforum, deltar 

i RPG-distriktets distriktsstämma och andra aktiviteter. 

 
Ordförande: Ola Sundberg   Kassör: Irene Carlsson 

 

RPG Nässjö bankgiro: 242-0248 
 

RPG genomför verksamheten i samarbete med  

http://www.rpg.org.se/
http://www.rpg-smaland-oland.se/

