
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 

 

 

 

Styrelsen träffas den 15 okt. 2018 och 7 jan. 2019 

 

Kontakta oss  

Ordförande Leif Nilsson  

0372-808 07 (hem) 070 32 99 370 (mobil) rpgljungby@telia.com 

Kassör Christer Svensson   christer.svensson@ymail.com 

Hemsida: www.rpg-smaland-oland.se 

 

Gåvor till föreningen: 

Bankgiro: 5094-4578 

 
LJUNGBY

Tä ljstensvä gen 4 341 34 Ljungby 

Hö stens prögräm 2018

 
 

 

mailto:rpgljungby@telia.com
mailto:christer.svensson@ymail.com
http://www.rpg-smaland-oland.se/


September 

27 Torsdag 14.00 i Betelkyrkan 

Det kända sångarparet Gunilla och Johan Sigvardsson besöker oss, de 

sjunger och talar över temät ”Från pärlepörten till Elvis” 

Gunilla o Johan har deltagit i många TV program och besökt andra RPG- 

föreningar 

                          Oktober 

12 Fredag Distriktets höstträff i Bankeryd med Mats Gunnarsson,          

Daniel Grahn och Peoria Jazzband samt Anders Bengtsson. Vi åker buss. 

Mer info får ni med nästa medlemsutskick. Anmälan 

25 Torsdag 14.00 i Pingstkyrkan. 

Dan-Inge Olsson, Sösdala kommer att sjunga för oss. 

Dan-Inge är en av fyra i Evangelistkvarteten. 

                                             

                                               November 

8 Torsdag 13.00 i Allianskyrkan. 

Vi firar föreningens 20-års jubileum med en stor kalkonfest och där 

våra tidigare ordförande och första medlemmar får berätta om hur 

föreningen startades. Kennet Hallengren samt RPG-Kören kommer att 

sjunga för oss. Anmälan 

15 Torsdag 14.00 i Missionskyrkan 

Vi träffas tillsammans med Missionskyrkans Mitt på dagenträff och får 

lyssna till Lars-Göran Petersson  som här söm temä ”Från bönde till 

IKEA”  

  

December 

6 Torsdag 17.00 i Missionskyrkan 

Välkommen med på vår julfest. Anmälan 

Mats Gunnarsson kommer att tala över ämnet ”Jäg här mångä fäck i min 

ryggsäck” 

Det blir Ris á la Malta, Lotteri och mycket mera 

RPG-Kören kommer att sjunga för oss 

 

Våra träffar är öppna för alla 

 

Vi samarbetar med studieförbundet Bilda 

 

 

           Stavgång varje måndag kl. 14.00 

Vi går ut och går. Du får lagom motion och god gemenskap 

                   Kontaktperson Märta Rylow 0372 863 93 

 

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  


