
 

  
Januari 

16 Elvis Presley 
Ett program om Elvis Presley med Maj-Britt och 

Torleif Jeppson. 

 

30 Deras händers verk 

Wiveka Schwartz presenterar sin nyutkomna bok 

om syföreningarna på Gotland. 

Februari 

13 Från bondpojk till bodpojk 

Peder Fohlin berättar. 

 

27 Sång och musik 

Katarina och Ulf Ridderstedt bjuder på ett härligt 

musikprogram. 

Mars 

12 Tillbaka från Afrika 

Johan Bäckrud berättar och visar bilder från sin 

senaste Afrikaresa. 

26 Biskop i ord och ton 

Biskop Thomas Peterson presenterar sig i tal och 

sång. 

April 

9 Mitt liv som läkare 

Sven Montelius berättar. 

Lotteri. 

23 Mannekänguppvisning 

Med Senior-shopen. 

Maj 

7 Albatross – fartyget och förlisningen 

Kalle Palmqvist visar bilder och berättar om den 

dramatiska händelsen 1919. 

Bilden på framsidan är en nyponbuske med både ros och frukt! 

Klipulver är ett populärt bus, luddet på skalets insida framkallar 

nämligen klåda. Men nypon är väldigt nyttigt! Det betraktas som 

en av de 14 viktigaste vildväxterna i en överlevnadssituation. 

Torsdagar ojämn vecka i Pingstkyrkan i Visby 

Varje samling börjar kl 14  

Kaffeservering! 

Alla hälsas välkomna! 



 
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 2020 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 

Inga Nilsson     tel: 0498-506 13 

Vera Limslätt   tel: 0498-28 71 22 

  

 

RPG samarbetar i programverksamheten med 

Studieförbundet Bilda 

  

 

  

RPG Pingstkyrkan Visby 

 

  

Programblad för våren 2020 

Torsdagar ojämn vecka kl 14 

Samling för RPG och daglediga  


