Mötesplats Immanuel
Dagledigträffar i Immanuelskyrkan
I Immanuelskyrkan finns en seniorgrupp som organiserar sin
verksamhet inom ramen för RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap).
RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärs-organisation
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 äldreråd m. fl.
”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 försäkringar.

Vid torsdagsträffarna serveras förmiddagskaffe.
Kostnad 40 kr.
Vi vill stryka under att Du givetvis är välkommen till våra samlingar
även om Du inte är medlem i RPG.
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

Välkommen till
Mötesplats Immanuel – RPG
Våren 2019
Torsdagar kl. 11.00

11 april

”Arkitektur i Jönköping”
Britt-Marie Börjesgård,
Byggnadsantikvarie Länsmuseet

25 april

”Pilgrimsvandring i Maria och Josefs
fotspår”
Elisabeth Lindgren

17 januari

”Så minns vi Gunlög Järhult”

9 maj

- Följ med till vårt Afrika!
Gunilla Hjelmåker, journalist
Lennarth Hjelmåker, diplomat

- folkhögskollärare, författare,
förkunnare och mamma.
Bengt och Ragnar Järhult

31 januari

”Att rädda liv”

”Mellan dröm och verklighet”

23 maj

Vårresa

Göran Melin, Räddningstjänsten Jönköping

14 februari

”Hur kan vi påverka kommunen och
regionen i äldrefrågor”

RPG kommunförenings årsmöte, Allianskyrkan 22 februari.
RPG distriktets årsmöte i Missionskyrkan, Nässjö 15 mars.

Gunnel Tovhult, Marie-Louise Stålbark
Årsmöte, Lotteri

Mötesplats Immanuel onsdag kl. 14.00

28 februari

”Människor vi mött i Palestina & Israel”
Berättelser från en resa.

14 mars

”De som bor och de som bodde”
- vad hände med de som blev kvar i
Nåsbyggden.
Britta Hermansson

28 mars

”I Axel Ohlins fotspår”
- Zoologen från Wisingsö
Erna Andersson
Lotteri

Vi träffas i olika smågrupper varannan onsdag jämn vecka
fr.o.m. 9 januari. Gemensam fika kl. 15.00.
- ”Bibelstudier och samtal” Jan Eirestål.
- ”Flitiga fingrar” stick- och virkgrupp, Else-Britt Karlsson.
- ”Skriv ditt liv” Karl-Ivar Karlsson.
Årets nyhet:
- ”Vi läser och samtalar utifrån en bok” Frida Wiedel Engberg.

