
Arrangeras av pensionärsorganisationen Vallentuna RPG
i samarbete med Studieförbundet Bilda 

och Åbybergskyrkans församling.

VALLENTUNA RPG
Vallentuna RPG är anslutet till Riksför-
bundet Pensionärsgemenskap (RPG). 
Cirka 100 personer är medlemmar och 
vänkretsen därutöver är stor. 
 
RPG är ett öppet pensionärsförbund, 
oberoende av politisk och religiös 
uppfattning. RPG vill värna om hela 
människan utifrån kristna värderingar 
samt påverka beslutsfattarna så att man 
kan få en tryggad tid som pensionär. 
 
Vallentuna RPG deltar i det kommuna-
la pensionärsrådet och Landstingssty-
relsens pensionärsråd för att tillvarata 
pensionärers frågor. Vallentuna RPG 
och Åbybergskyrkans diakonala ut-
skott bedriver väntjänstverksamhet.
 
Välkommen som medlem i Vallen-
tuna RPG-förening! Årsavgiften är 
250 kronor och ska sättas in på Åby-
bergskyrkans församlings plusgiro 
11 18 97-5. Ange ditt namn och att 
inbetalningen gäller  årsavgift RPG.  
 
Utöver ett bra program och god ge-
menskap får du som medlem tidningen 
Seniorposten samt möjlighet att delta 
i resor till olika platser i Sverige.   
 
Ytterligare upplysningar lämnas av Bo 
Schylander, 070- 298 45 48.

HJÄLP  MED  BILSKJUTS
till de olika arrangemangen kan er-
hållas. Kontakta någon av följande 
personer: 
 Bo Schylander, 070- 298 45 48
 Holger Andersson, 08-511 775 12 
Ring om möjligt dagen innan för att 
transporten ska fungera bra.

VÄLKOMMEN 
till de olika arrangemangen önskar 
Vallentuna RPG-förening i samverkan 
med Åbybergskyrkans diakonala ut-
skott och studieförbundet Bilda.

Du hälsas även varmt välkommen 
till gudstjänster och övriga samlingar
 i Åbybergskyrkan, Bergvägen 2, Val-
lentuna!

 Pär Lewin Ronnås
pastor och församlingsföreståndare 

Bo Schylander
vice församlingsföreståndare 

Besök gärna församlingens hemsida
www.abybergskyrkan.nu!

i Åbybergskyrkan, Vallentuna

TRÄFFAR FÖR
DAGLEDIGA

HÖSTEN 2018



TRÄFFAR FÖR DAGLEDIGA

ANDRA ARRANGEMANG SOM BERÖR OSS
Sjung med RPG
tillsammans med Da Capokören och Huskören från Centrumkyrkan.
Alla som vill sjunga körsång hälsas välkommen på förmiddagen den 18 oktober 
att öva. Från 13:00 blir det offentlig konsert i Filadelfiakyrkan, Stockholm. 
Mer information under hösten.

Symöten och samtalsgemenskap
Start för hösttermin är torsdagen den 13 september 13:00 och pågår sedan 
varannan vecka under hösten. 
Mer upplysningar kan du få av Margareta Palm, 08-511 780 83.

Samtals- och studiegrupper
Om minst fyra personer anmäler intresse kommer vi att försöka starta sam-
tals- och studiegrupper i ämnen som ni vill studera.
Aktuella grupper: 
 a) Samtal om vår egen hembygd och besök vid intressanta platser
 b) Vilka är våra rötter? – grunder om släktforskning

Är du intresserad att delta kan du anmäla detta till 
Bo Schylander, 070- 298 45 48.

Onsdag 5 september 13:30
Vi lyssnar till sång 
och får själva sjunga med
Trubaduren och musikern 
Dag Fagerhem, Täby.
Kaffeservering. 

Onsdag 19 september 13:30
Det olyckliga århundradet 
när Öst och Väst möttes
Diplomaten och före detta ambassadören 
Lars Vargö, Vallentuna.
Kaffeservering. 

Onsdag 3 oktober 13:30
Kris och framgång – mitt halvsekel i politiken
Förre partiledaren Lars Leijonborg, Stockholm, berättar.
Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 17 oktober 13:30
Gamla Uppsala – Människor och makter i högarnas skugga
Författaren och arkeologen Kristina Ekero Eriksson, Vallentuna.
Kaffeservering. 

Onsdag 31 oktober 13:30
Trettio år tillsammans med barn och ungdomar från Öststaterna
Eldsjälen Natanja Andersson från byn Sotter i Knutby socken. 
Kaffeservering.

Lördag 10 november 11:00 – 16:00
Marknad i Åbybergskyrkan 
Stor loppmarknad, lotterier, matbröd, kaffe- och lunchbord, blomsterhav 
och mycket mer att uppleva i folkvimlet.

Onsdag 14 november 13:30
Att nå världens tak i Himalaya, med syfte högre än toppen
Bergsbestigaren och klimatforskaren Carina Ahlqvist, Stockholm.
Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 28 november 13:30
Att forslas av livet från födelse till död 
och på slutet drabbas av något så underbart som pensionering
Författaren Sofi Piehl, Norrtälje Tidning, 
kåserar om konsten att gilla läget.
Kaffeservering.

Onsdag 9 januari  2019  13:30
Vi startar ett nytt verksamhetsår
Program är ännu inte fastställt.
Kaffeservering.

Onsdag 23 januari  2019  13:30
Program är ännu ej fastställt. 
Kaffeservering och därefter årsmöte för RPG i Vallentuna.


