
ONSDAGS
TRÄFFEN
Höstterminen 2021
Kl 14.00 I  SÖDERTULLSKYRKAN 
Södertullsgatan 18 Uddevalla

22 Sept Vi minns Artur Eriksson, sångare och predikant för hela 
landet.  Sång och föreläsning av pastor Åke Nordqvist och 
musikern Hans Carlén från Jönköping.

6 okt Gunnebo slott och trädgårdar.  Karl-Gunnar Nordanstad 
ordförande i vårt RPG-distrikt och tidigare chef för Göteborgs 
museum berättar.

20 okt  Missionär  Marie-Louise Andersson berättar om sitt arbete 
med bl a gatubarnen i Tanzania.

3 nov Vandringar i de svenska fjällen.  
Göran Forsell STF Dalsland berättar och visar bilder. 

17 nov Alla människors lika värde - självklart eller? 
Catharina Svensson Brodén präst i Dalabergskyrkan talar.

 
1 dec Sånger i advent,  Anita och Thomas Granath 

med musiker sjunger och spelar.

15 dec Julfest: Moa Brynnel spelar julsånger på ett positiv, 
                   frågesport,  julgröt m m. 

Vid varje onsdagsträff serverar vi kaffe med dopp för 30:- och lottar ut gåvor.
Tag med kontanter till avgift och lotter. Lämna gärna en gåva till lotteriet.

Välkommen till glad och god gemenskap kring kaffebordet!
______________________________________________________________________
Alla är välkomna till våra samlingar både medlemmar och övriga 
intresserade. Samlingarna sker i samarbete med RPG, Riksförbundet 
PensionärsGemenskap och studieförbundet Studiefrämjandet. 
Vi reserverar oss för aktuella restriktioner.
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DU ÄR OCKSÅ VÄLKOMMEN TLL:

RPG-distriktets höstfest 8 oktober kl 11:00 i Vallersvikskyrkan, Frillesås.
Kyrkoledare Lasse Svensson och sångaren Johanna Bjurenstedt medverkar.
Servering av delikatesslandgång, kaffe och biskvi.
Pris: 300 kr inkl resa. Anmälan till Lisbeth tel  070-9138730  snarast men senast 
den 22 sept. Se vidare affisch i Södertullsgården.

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap är en ideell och partipolitiskt 
obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna 
värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar 
till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i 
för pensionärer och anhöriga vitala frågor.  

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.  
• RPG är öppet för alla pensionärer och anhöriga. 

SENIORPOSTEN är RPG:s egen tidning som kommer ut med fem nummer 
per år och delas ut till alla medlemmar.  

RPG:s hemsida finner du på internet:  www.rpg.org.se 

Södertullskyrkans hemsida:  equmeniakyrkan.se/sodertullskyrkan 

/  SÖDERTULLSKYRKANS RPG  Uddevalla
 Kontaktperson: Stig Florén 0522-3170


