
 
 

RPG-distrikt  
Småland-Öland 

 

RPG Nässjö  
inbjuder 

 

Att välja väg! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till 

Utbildnings- och utvecklingsdag 

Måndagen den 3 april 2017 

i Pingstkyrkan, Nässjö 

 

Vi planerar att arbeta med tre delar 

under dagen: 

Del 1: Tankar om vår omvärld för att bättre förstå 

vår samtid och kunna möta nya utmaningar.  

Varför RPG?  

 

Del 2: Redovisning av RPG:s enkät Hur står det till? 

med uppföljningsreflektion. Samtliga 32 RPG-

föreningar/råd har svarat på enkäten. 

 

Del 3: Vi möts i mindre grupper för att samtala om 

hur vi på bästa sätt kan stötta och hjälpa varandra för 

att tillsammans kunna utveckla RPG-verksamheten. 
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Ramprogram 
 
9.15 Servering av kaffe/ te och fralla 

 

9.45 Välkomsthälsning och kort andakt.  

 

10.00 Tankar om vår omvärld 
 - om trender och attitydförändringar. Varför RPG? 
 

 Medverkan av  

 Roland Eckerby, Habo 

 - ledamot i RPG:s förbundsstyrelse 

 

11.15 Hur står det till? 
  

Redovisning av enkät med underlag från  

 32 RPG-föreningar inom RPG-distriktet. 
 

 Curt Karlsson och deltagare i den arbetsgrupp som varit 

 engagerad i RPG-distriktets framtidsutredning redovisar vad 

 man kommit fram till. 
 

12.45 Lunch 

 

13.45 ”Vi vill mycket mer… 
 - men vi är för få som vill arbeta!” 
 

 (Citatet är hämtat från en av många röster i RPG-enkäten Hur står det till?) 

  

 Samtal i mindre grupper där vi delar erfarenheter för 

 att kunna utveckla vårt arbete.  Hur blir vi många fler som vill 

 engagera sig? Vad ska vi prioritera? 

 
 

15.45 Vi sammanfattar i några slutsatser.  

 

16.00 Servering av kaffe/te 

 



Målgrupp 
 

Välkommen du som ingår i styrelsen i en RPG:s förening/råd eller har 

annat förtroendeuppdrag i RPG. Tillsammans väljer vi väg! 

 

Kostnad 
 

160 kronor  
per person enligt program inklusive kaffe/te och lunch.  

Avgiften faktureras. 

 

Anmälan 
 

Anmälan görs senast 21 mars. 

 

Anmälan sänds till  

RPG, Curt Karlsson, Industrigatan 28 S, 571 38 Nässjö 

 

e-post: curt.karlsson@folkbildning.net 

 
Anmälda deltagare kommer att få del av ett förberedelsematerial. 

 

I samband med att du anmäler dig meddelar du också önskemål om 

eventuell specialkost. 

 

 

 

 

UTBILDNINGS- och UTVECKLINGSDAGEN 
genomförs i samarbete med 

 

  
 

 

 



 

  Några ordföranderöster från enkät om RPG: 

 

 Åldersstrukturen i vår förening är inte 

 tillfredsställande. 

 

 Jag tycker vi har bra samlingar. 

 

    Vårt RPG är öppen för alla. 

 

  Vi har en livaktig dagledigverksamhet 

  men RPG har inte så framträdande 

  roll. 

 

 Jag tycker vi är en aning splittrade. 

 

  I vår förening bör RPG få större  

  genomslag. 

    

 Stå för kristna värderingar och kristen 

 människosyn. 
 

   Vi bör arbeta med synen på äldre mer skall ses   

   som en resurs istället för kostnadskrävande    

   belastning. 

 

  Utbildning i framtidsfrågor. 

 



Jag/vi anmäler mig/oss till Utbildnings- och Utvecklingsdagen 

måndagen den 3 april i Pingstkyrkan, Nässjö  
 
 

Namn  _______________________________________________________ 
 
Adress  _______________________________________________________ 
 
Postadress _______________________________________________________ 
 
e-post  _______________________________________________________ 
 
Telefon  ______________________________________________ 
 
Ev kostavvikelser  
 

 
Namn  _______________________________________________________ 
 
Adress  _______________________________________________________ 
 
Postadress _______________________________________________________ 
 
e-post  _______________________________________________________ 
 
Telefon  ______________________________________________ 
 
Ev kostavvikelser  
 

 
Tillhör RPG i _____________________________________________________ 
 
Avgiften debiteras 
 

Namn _______________________________________________________ 
 
Adress _______________________________________________________ 
 
Postadress _____________________________________________________ 
  

Anmälan sänds till RPG, Curt Karlsson, Industrigatan 28 S, 571 38 Nässjö   
senast 21 mars. 
  

e-post: curt.karlsson@folkbildning.net 

 

mailto:curt.karlsson@folkbildning.net

