
Välkommen till  

Mötesplats Immanuel – RPG 

Våren 2018 

Torsdagar kl. 11.00      
 

 

18 januari ”Min ena mamma hette Ruth”  
Lotta Backman, konstnär/författare. 

Visning av hennes tavlor och bok. 

  

1 februari ”Juridiska frågor på äldre dagar”  
Maja Mulaomerovic, jurist. 

Lotteri 

 

15 februari ”Tillsammans kan vi mer, når längre  

och har roligare” 
 Anders Bengtsson, RPGs 

distriktsordförande. 

Årsmöte 

 

1 mars ”Till en plats och ett folk som inte finns”  
Fördjupning efter SVT korrespondenternas 

program. Bengt Klingberg, missionär. 

 

15 mars ”Möte med presidenter och 

kyrkoledare i olika världsdelar”  
Bertil Svensson, tidigare 

missionssekreterare. 

Lotteri 

 

29 mars ”Vi lyssnar på och reflekterar över 

passionsmusik” 
Samlingen avslutas med deltagande i 

passionsläsningen kl 12.00. 

 Åke Nordqvist 

 

 

12 april       ”Jag hade inget, jag kände ingen” 

En berättelse om en resa från Afghanistan 

till Sverige. Daniel Larsson samt Daniels 

”svenska mamma” Anna-Lena Ståhle. 

Lotteri 

 

26 april ”Där havet slutade”   
Musik och lyrik  

Maria och Henrik Ydreborg 

  

17 maj Vårresa 

 

1-2 juli Resa till Ingmarsspelen i Nås och besök 

på Sandgrund, Lars Lerins konsthall i 

Karlstad.   

Mötesplats Immanuels onsdagsgrupper 
 

Vi träffas kl. 14.00 i olika smågrupper varannan onsdag jämn 

vecka fr.o.m. 10 januari. Gemensam fika kl. 15.00. 
- ”Bibelstudier och samtal” Jan Eirestål. 

- ”Flitiga fingrar”, stick- och virkgrupp 

    Margareta Jakobsson.  

- ”Skriv din livsberättelse”. Karl-Ivar Karlsson. 

 

- ”Gladare kropp i vardagen för alla- balans, styrka och 

rörlighet utifrån dina förutsättningar” Frida Lundström 

Återkommer om tid och dag! 

 

 

 

23 februari    Årsmöte, RPG kommunförening i Ansgariikyrkan. 

kl. 10.00    Monica Blomberg RPGs förbundsordförande 

 

16 mars    Årsmöte, RPG distriktet i Ljungby 



 

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 som vill värna människan utifrån kristna 

värderingar. 

Vi 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 äldreråd m. fl. 

 

 

”Mötesplats Immanuel” vill erbjuda Dig gemenskap och stimulans 

samt information om, för seniorer viktiga samhällsfrågor.  

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

med andra. 

 

Du kan bli medlem i 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 äldre, rabattkortet Smart Senior samt möjlighet att 

teckna förmånliga försäkringar. 

 

Vid torsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe. 

Kostnad 40 kr. 
 

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

även om Du inte är medlem i RPG. 

 

Funderar Du över något kontakta Marie-Louise Stålbark,  

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

Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15 tel. exp: 036-17 33 40 

 


