RPG—Riksförbundet PensionärsGemenskap
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RPG är en rikstäckande organisation som är öppen för alla och politiskt
obunden och verkar utifrån kristna värderingar.
RPG samarbetar på riksplanet med andra rikstäckande
pensionärsorganisationer i frågor som rör äldres intressen i samhället.
Som medlem i RPG kan du delta i program och aktiviteter
Du får berikande gemenskap med gamla och nya vänner
Du är olycksfallsförsäkrad i samband med arrangemang
Du kan delta i resor som arrangeras av vår förening
Du kan delta i distriktets resor
Du kan påverka genom våra representanter i olika organ

❖

Du får Tidningen SeniorPosten som utkommer med 5 nr/år.
Kontakta oss:

Ordförande: Leif Nilsson, 070-3299370, ingrid.leif@telia.com
Kassör: Christer Svensson, christer.svensson@ymail.com
Hemsida:
Mailadress:

www.ljungbyrpg.se
info@ljungbyrpg.se

MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgiften är 250 kr/år. Första året avgiftsfritt!
I medlemsavgiften ingår rabattkortet Smart Senior som ger
många olika rabatter samt möjlighet att teckna förmånliga
försäkringar. Som medlem får du rabatter via Smart Senior. Du
har möjlighet att ta del av över 300 rabatter utan kostnad,
rabatter inom bland annat resor, hotell, telefoni, försäkringar,
tidningar, optik och apotek. För att aktivera rabatterna ring
Smart Senior tel. 08-410 426 10 eller
https://www.smartsenior.se/aktivera-kort-rpg/
Gåvor till föreningen:
Bankgiro:
5094–4578
Swish:
123 651 7478

AUGUSTI
18/8 torsdag Kl. 14.00

Lokal ej klart

DECEMBER

”Sånger från våra hjärtan”

8/12 torsdag Kl. 14.00

Ingrid o Jan Gunnargård och Christer Ramefelt.

RPG:s Julfest men jullandgång o lotteri.
Carl-Magnus Gripenhed visar bilder och berätta om
gamla Ljungby. RPG kören sjunger o Jan-Erik leder
samlingen. Avgift 120 kr. Anmälan senast den 30 nov.

SEPTEMBER
8/9 torsdag avresa 09.00

Resa till Bibelns värld Ängelholm
Anmälan senast den 18 aug. Avgift 300 kr

15/9 torsdag Kl. 14.00

Betelkyrkan
”Furuboda i mitt Hjärta.”
Paul Skoog

Alla våra samlingar är avgiftsfria, du betalar bara för fikat!
Går gärna in på vår hemsida se aktuella ändringar
Anmälan till vissa samlingar sker till Leif N. på tel. eller sms: 070–3299370 samt på
e-mail: info@ljungbyrpg.se eller Jan-Erik H. 0372-14786

OKTOBER
14/10 Fredag

Distriktsårsmöte i Växjö Avresa o anmälan
meddelas senare. Avgift 250 kr

20/10 torsdag kl. 13.00

Allianskyrkan. Kalkonfest
Vi äter tillsammans. Anmälan senast den14 okt.
”Med sången genom livet”. Hans Andersson sjunger
och berättar

STAVGÅNG
Varje måndag kl. 14.00!
Vi går ut & går tillsammans.
Du får lagom motion & god
gemenskap

NOVEMBER
17/11 torsdag Kl. 14.00.

Equmeniakyrkan

Pingstkyrkan
”Från läsarsång till country”
Sångaren Jard Samuelsson kommer och sjunger för
oss.

Kontaktperson:
Anita Westroth 070-6353975

