Immanuelskyrkan
Hösten 2019

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 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
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
Hösten 2019
Torsdagar kl. 11.00
29 augusti

”Bara för glädjens skull ”
Pearly Gate Jazz band

12 september

”När gammalsvenskbyborna kom till
Jönköping för 90 år sedan”
Ulf Petersson, hembygdsforskare

26 september

”Bortsänd”
Vad händer när ett barn skiljs från sitt
sammanhang.
Margareta Andermo, Mirjam Tuledal och
Marie Wreland ser tillbaka på livet och
reflekterar över egna erfarenheter som
missionärsbarn, krigsbarn och fosterbarn.

10 oktober

”Av längtan född”
Daniel Wramhult, församlingsföreståndare i
Immanuelskyrkan, berättar utifrån sin bok
Lotteri

24 oktober

”Möten och minnen”
41 år med Sveriges Radio
Karin Malmsten

7 november

”Med fart och fläkt”
Immanuel String Band från Borås

21 november ”Från Nordanskog till Klostergatan”
Om redaktör Folke Nordangård
Johan Nordangård
Lotteri

5 december

”Existentiell hälsa ”
Biskopen i Växjö stift, Fredrik Modeus talar om
ett aktuellt ämne

19 december ”Julfest”- julgröt
OBS! Kl 12.00 Lotteri

Torsdag 10 oktober

RPG-Höstmöte i Kalmar

Mötesplats Immanuels onsdagsgrupper
Vi träffas kl. 14.00 i olika smågrupper varannan onsdag jämn
vecka fr.o.m. 4 september. Gemensam fika kl. 15.00.
- ”Bibelstudier och samtal” Jan Eirestål.
- ”Flitiga fingrar”, stick- och virkgrupp.
- ”Skriv din livsberättelse” Karl-Ivar Karlsson.
- ”Vi läser och samtalar utifrån en bok” Barbro Öhrn och
Anita Welin.

