
RPG 
Smyrna

Hjärtligt väkomna till våra
samlingar under hösten 2021.

Ta gärna med Dig en vän.

Anmäl dig till våra samlingar!

 
Telefonnummer och e-postadresser:
Birgitta Olsson   0707-745723
    birgitta.gunhild.olsson@gmail.com
Smyrnas kyrktorg  031 - 799 27 20

Höstprogrammet 2021
 

9 september kl 12:00
Vi besöker Jonsereds trädgårdar

17-18 september
Riksstämman i Equmeniakyrkan Västra Frölunda

Årsmötesförhandlingar samt föredrag av Ingemar Skoog

30 september kl 12:00
Annelie Enocsson visar bilder och berättar om arbetet i Mercy Ships

8 oktober
Höstfest i Vallersvik Frillesås

Där får vi lyssna till Lasse Svensson och Johanna Bjurenstedt

14 oktober kl 12:00
Boule på Hagaplan

28 oktober kl 12:00
Bibelskola Västs elever sjunger och berättar om varför de valt Bibelskolan

4 november  kl 10:00
Promenad i Slottskogen

18 november  kl 12:00
”Israel i fokus Israel idag” med K-G Larsson

25 november  kl 12:00
Vi får besök av Mats Särnholm, pastor och föreståndare

16 december kl 12:00
Julfest då vi sjunger julsånger tillsammans
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Höstprogrammet 2021
 

26 augusti kl 11:00 Årsmöte
26 augusti kl 12:00 

Håkan Tengberg och Hans Lennart Rask sjunger och spelar 

2 september kl 12:00
”Boule på Hagaplan” Därefter gemenskap i Smyrna



Kortfattat om RPG
RPG - är en rikstäckande, partipolitiskt obunden
 pensionärsorganisation som är öppen för alla oavsett
 livsåskådning.

RPG - vill värna om hela människan utifrån kristna värderingar.

RPG - vill ge impulser till en ökad gemenskap och skapande verksamhet
 bland pensionärer.

RPG - vill inspirera lokala kristna sammanslutningar att
 tillvarata de äldres resurser och verka för deras intressen.

RPG - har för de äldres intressen regelbunden kontakt med landets
 styrande genom representation i pensionärskommittén hos
 socialdepartementet och pensionärsråd hos kommuner och
 landsting.

RPG - samarbetar med övriga pensionärsorganisationer i Sverige
 gällande frågor av gemensamt intresse.

RPG - medverkar till anpassade och prisvänliga pensionärsförsäkringar.

RPG - ger information i aktuella pensionärsfrågor i sin egen tidning,
 Senior-Posten.
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GEMENSKAP PÅ
KRISTEN GRUND

Smyrnakyrkan, Göteborg


