
Vad är RPG? 

RPG  Riksförbundet Pensionärsgemenskap är en rikstäckande, partipo-

litiskt obunden pensionärsorganisation, som är öppen för alla 

oavsett livs-åskådning. Som medlem stödjer du en organisation 

som aktivt påverkar beslutsfattare som företräder riksdag, rege-

ring samt pensionärsråd inom landsting, regioner och kommu-

ner. 

 

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 riktlin-

jer när det gäller persondatalagen, GDPR. 

RPG i Rimforsa är tillsammans med PRO, SPF och handikappförening-

arna representerat i kommunens pensionärs- och handikappråd, 

KPHR. 

 

 

 

 

Bakom RPG i Rimforsa står Församlingen 

Brokyrkan och Rimforsa Missionsförsam-

ling. Sammankomsterna arrangeras i sam-

arbete med Studieförbundet Bilda. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 
 

 



Program hösten 2018  
 

OBS! Alla samlingar börjar kl 1300 OBS! 

Torsdag 23/3 Höstupptakt med utflykt till Ulrika. 
Fika 50:- Avresa från torget 1215 Anmälan till  
Britt o Jan senast 19/8. 
 

 Torsdag 30/8 Storsamling på Hjälmargården. 
Se separat inbjudan. 
 

Onsdag  19/9 Brokyrkan Kl 18.00. Evangelistkvartetten.  
RPG ansvarar för ledning och fika. 
 

 Torsdag 18/10 Missionskyrkan. Carl-Jan Kälevall  
”Samhället, människorna och profilerna” 
 

Torsdag 15/11 Brokyrkan. Lars Thostrup  
”Den konstnärliga processen” 
 

 Torsdag 13/12  Brokyrkan. Julfest. Nils-Gunnar Wenhov  
”Här är mitt liv” 
 

Torsdag 24/1 Missionskyrkan. Årsmöte. 

 

Vi har lotteri vid 
varje                  sam-
ling. 

                  Du får gärna bidra 

med vinster till lotteriet! 

 

Vill du veta mer om samlingarna?            
 

 

Kontakta någon av oss: 

 

Jan & Britt Ericsson (ordf.)            0494-206 67, 0706-27 06 67  

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 medlem-

mar och pens-

ionärer  - är 

välkomna för 

att delta i sam-

lingarna. I ett 

varierat pro-

gram 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. 
 

 

tel:%20+46702153907

