
Välkommen till  

Mötesplats Immanuel – RPG 

Hösten 2021 

Torsdagar kl. 11.00      

2 september ”Utan tvivel är man inte klok”  

Tage Danielson i ord och ton. 
Anders Andersson, Hans Carlén 

 

16 september ”Leva med ovisshet”  

Om existentiell hälsa. 
Lisbeth Gustafsson, Kerstin Enlund 

 

30 september ”Taube och jag” 
Jan Mattson, trubadur och pastor 

 

14 oktober ”Olika typer av brott som äldre  

kan utsättas för” Brottsofferjouren. 
Inger Rutensköld, Ewa Lennqvist 

Årsmöte efter samlingen. 

28 oktober ”Himlen tänker jag mig så” 
Leif Kalsson, pastor 

 

11 november ”Anders Zorn - en superstjärna” 

En av våra mest intressanta konstnärer  

genom tiderna 
Solveig Bergström 

 

25 november ”Att åldras är att växa” 
   Riksdagsledamot Barbro Westerholm  

 

9 december ”Brukspastorn Adamsson och mor Enfaldig”  
Waldenströms odödliga romangestalt från  

1860-talet, Rune W Dahlén 

Mötesplats Immanuels onsdagsgrupper 

 
Vi träffas kl. 14.00 i olika smågrupper varannan onsdag jämn vecka 

fr.o.m. 8 september. Gemensam fika kl. 15.00. 

- ”Bibelstudier och samtal” Jan Eirestål. 

- ”Flitiga fingrar”, stick- och virkgrupp.  

- ”Skriv ditt liv” Elisabeth Fransson - Malm * 

 

* Denna grupp kräver anmälan till M-L Stålbark 0709-324209  

Vi har fortfarande en pandemi med restriktioner som vi måste 

förhålla oss till. Dagens restriktioner ser ut att hålla i sig de närm-

aste månaderna. Därför inleder vi höstens samlingar i kyrksalen 

kl 11.00, vilket betyder att det inte blir gemenskap vid kaffebor-

det. Blir det positiva förändringar i restriktionerna kan vi återgå 

till gemensamt fika. Men Café Immanuel är öppet. Där kan du 

fika innan vår samling eller varför inte lunch efter samlingen.  



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 äldre-

råd m. fl. 

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 

MÖTESPLATS 
IMMANUEL 

Hösten 2021 

Immanuelskyrkan 

”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 för-

säkringar. 

 

När pandemirestriktionerna tillåter serverar vi återigen förmiddagskaffe vid 

torsdagsträffarna. Kostnad 40 kr. 

 

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

om Du inte är medlem i RPG. 


