
RPG-Riksförbundet PensionärsGemenskap 
 

Är en rikstäckande organisation som är öppen för alla och  
politiskt obunden, och verkar utifrån kristna värderingar.  

 
RPG samarbetar på riksplanet med andra rikstäckande 

pensionärsorganisationer i frågor som rör  
äldres intressen i samhället 

 
✓ Som medlem i RPG kan du delta i program och aktiviteter 

✓  
✓ Du får berikande gemenskap med gamla och nya vänner 

✓  
✓ Du är olycksfallsförsäkrad i samband med arrangemang. 

✓  
✓ Du kan delta i resor som arrangeras av vår förening. 

✓  
✓ Du kan delta i distriktets resor. 

✓  
✓ Du kan påverka genom våra representanter i olika organ 

✓  
✓ Gäller på alla nivåer 

 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften är 250 kr per år. 

I medlemsavgiften ingår rabattkortet Smart Senior som ger Många 

olika rabatter samt möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. 

Tidningen SeniorPosten utkommer med fem nummer/år 

Alla våra samlingar är avgiftsfria, du betalar bara för fikan   

Styrelsemöte:    , 10/5, 9/8, 8/11 

Kontakta oss  

Ordförande Leif Nilsson 070 32 99 370 (mobil) rpgljungby@telia.com 

Kassör Christer Svensson   christer.svensson@ymail.com 

 
LJUNGBY

Vinkelgatan 7 341 36 Ljungby 

Program ho sten 2021 
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   Augusti 
Torsdag 26 aug. kl. 14.00 i Allianskyrkan 

Anders o Carin Bengtsson medverkar.  
Parentation 

Årsmötesförhandlingar, Fika     
                                    

September 
Torsdag 16 sept. kl. 14.00 i Betelkyrkan 

Emelia Lindberg spela och sjunger för oss 
Fika 

 
Torsdag   23 sept. kl. 12.30 Resa till Norrahammars 
Industrimuseum 

Avresa från Equmeniakyrkans framsida. Info. Se inbjudan. 
Föreningen bjuder alla att gratis att följa med.    

Anmälan senast den 26 aug. 
   

Oktober 
Torsdag 14okt. kl. 14.00 i Pingstkyrkan  

Gunilla och Johan Sigvardsson spela och sjunger för oss. 
Fika 

 
Resa till distriktets träff i Tranås, Avresa meddelas senare 
             

 November 
     
Torsdag 11 nov. kl. 14.00 i Betelkyrkan 

Roland Nelsson Vetlanda berätta om Episoder ur sitt  
rika liv samt presentera sin nya bok.   

Fika 
 

Torsdag 18 nov. kl. 12.30.  
Avresa till Jönköping för att lyssna till Lena Maria 

Avresa från Equmeniakyrkans framsida.  
Info. se inbjudan.  Föreningen bjuder alla att gratis att följa med 

Anmälan senast den 21 okt. 

 

   December 
Torsdag 9 dec. kl. 17.00 i Equmeniakyrkan 
Julfest, andakt, sång, lotteri med tavla av Bengt Westroth och servering. 

Ingvar Jönsson kommer att visa egna bilder.   
Anmälan senast 6 dec. 

Till lotteriet behöver vi lite vinster för minst 50 kr /st. 

 
Våra träffar är öppna för alla   

Alla resor utgår från Equmeniakyrkan framsida 
 
 

Anmälan till vissa samlingar sker till Leif N på tel. eller SMS                   
070 32 99 370 samt på e-mail rpgljungby@telia.com 

eller Jan-Erik H 0372  147 86 
 
 

Vi samarbetar med studieförbundet     
       

  
 
 

 
Stavgång  varje måndag kl. 14.00 

Vi går ut och går tillsammans o god gemenskap. Du får lagom motion och 
god gemenskap.     Kontaktperson Anita Westroth 070 63 53 975 

 

Hemsida: www.rpg-smaland-oland.se 

Medlemsavgift eller Gåvor till föreningen:  

Bankgiro: 5094-4578 Swish  123 651 7478 
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