
ONSDAGS
TRÄFFEN
Höstterminen 2022
Kl 14.00 I  SÖDERTULLSKYRKAN 
Södertullsgatan 18 Uddevalla

21 sept Gertrud på Vargfjället
Inger Dejke, författare och folklivsforskare, berättar.

1 okt Seniormässa i Folkets Hus Uddevalla, se omstående sida.

5 okt Hur gör jag för att inte bli lurad?  Polisen Tony Bengtsson
berättar vad som är viktigt för oss pensionärer att veta.

7 okt RPG-distriktets Höstfest, se omstående sida.

19 okt     Att åldras eller bli gammal?
Per Nordqvist, f. d. rektor på Ljungskile Folkhögskola, kåserar.

2 nov Humor i allmänhet och västgötsk i synnerhet.  
Gillis Hellberg från Falköping kåserar.

16 nov Stefan Edman  kåserar och visar bilder från boken han gjort 
tillsammans med fotografen Tore Hagman.

30  nov Anita och Thomas Granath spelar och sjunger nya och 
gamla advents- och julsånger.

Vid varje onsdagsträff serverar vi kaffe med dopp för 35:- 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.  
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Vänd på bladet …



Du är också välkommen till:

Seniormässa i Folkets Hus Uddevalla. 1 oktober kl 10 - 14. Entré 20 :-
RPG deltar med en monter. Servering, modevisning m m.

RPG-distriktets Höstfest på Nimbus, Öckerö med bl.a. trubaduren och pastorn 
Jan Mattsson fredagen den 7 oktober kl 11-15.30. Vi får mötas till fest och glädje, 
vandra i Evert Taubes fotspår med visprogrammet ”Taube och jag”, njuta av havets 
närhet, äta gott och ta del av viktiga uppgifter för RPG. Anmälan snarast men 
senast den 24/9 till Stig Florén tel 0522-31706.
Avgift inklusive ankomstfika och lunch 200:-  Resekostnader tillkommer.
Se även affisch på vår anslagstavla.

____________________________________________________________

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.

SENIORPOSTEN är RPG:s egen tidning som kommer ut med fem nummer
per år och sänds ut till medlemmarna.

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

Södertullskyrkans hemsida: equmeniakyrkan.se/sodertullskyrkan
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  Kontaktperson: Stig Florén,  telefon 0522-31706  


