
 
 

 
 

RPG Nässjö 
 
 
 
 

Program för 

GEMENSKAPS-
TRÄFFAR 

 
januari-juni 

2023 
 

I samarbete med    

 



 

 
 

RPG Nässjö 
 
12 januari Missionskyrkan kl 15.00 

Musik för själ och hjärta 
Konsert med medverkan av Hans-Lennart Raask, piano  
och Håkan Tengberg, cello. 
 

Servering av ostkaka med tillbehör. Avgift för konsert och  
servering 100 kronor. 
 
Anmälan senast 7 januari till Ola Sundberg tel 0706-12 86 43  
eller Iréne Petersson tel 076-819 91 12. 

 
9 februari Allianskyrkan kl 15.00 

RPG-föreningens årsmöte 
Förhandlingar enligt dagordning, aktuell information från RPG 
riks och distrikt, medverkan av Zon 5, parentation m m. 

 
______________________________________________ 
 

25 februari Pingstkyrkan kl 14.00  
 

Dokumentärfilmen Frikyrkans historia 
U 
 
 



23 mars Pingstkyrkan kl 15.00 

Internationell utblick – mot öster 
Medverkan av Andreas Karlsson som delar erfarenheter. 
Sångmedverkan av Göte, Per-Arne och Yngve.  
Vid pianot: Inger. 

 
20 april Missionskyrkan Solberga kl 15.00 

Min farfar och jag 
Medverkan av Per-Olof Högstedt som berättar om sin 
farfar Pelle Näver. 

 
25 maj Missionskyrkan kl 15.00 

Framtiden i våra händer 
- om skapelsen och klimatet 
 

Medverkan av Magnus Apelqvist och Per Bergström. 

 
15 juni Soludden kl 15.00 

Tipspromenad, grill, gemenskap 
 

Värdpar: Lena och Tomas Larsson. 
 

_______________________________________________ 
 

Vill du veta mer om RPG? Kontakta Ola Sundberg  
tel 0706-12 86 43, e-post lo.sundberg45@gmail.com 

 

 

mailto:lo.sundberg45@gmail.com


RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRSGEMENSKAP –  

RPG – består av tre delar: föreningar, distrikt och  

riksorganisation som tillsammans bildar en enhet. Vår 

verksamhet bygger på en kristen värdegrund vilket gör oss  

unika bland de övriga pensionärsorganisationerna. 

 

I RPG-föreningen i Nässjö kommun vill vi skapa former  

för gemenskap, anordna friluftsaktiviteter, erbjuda  

föreläsningar i aktuella ämnen, inbjuda till smågrupps- 

verksamhet, ordna resor och studiebesök och genom  

kommunala pensionärsrådet (KPR) vara med och påverka. 

 

I RPG-distriktet Småland-Öland inbjuder vi till resor, 

utbildningar och olika former av aktiviteter. Vi är med i  

regionens pensionärsråd (RPR). 

 

I RPG:s riksorganisation deltar vi i regeringens  

pensionärsråd, Socialstyrelsens äldreråd och andra  

samverkansorgan. 

Tidningen Seniorposten utkommer med fem nummer per år. 

Som medlem i RPG kan du också få del av olika förmåner  

via Smart Senior samt teckna förmånliga försäkringar. 

 

Hemsidor: 

RPG-riksorganisation:  

www.rpg.org.se 

RPG-distriktet Småland-Öland:  

www.rpg-smaland-oland.se 

Facebook:  

RPG Gemenskap i Nässjö 

 

http://www.rpg.org.se/
http://www.rpg-smaland-oland.se/

