
Verksamhetsberättelse  
för RPG-föreningen i Oskarshamn år 2016   
 
 
Föreningen har under året haft följande styrelse: 
Göran Åverling, ordförande 
Arne Hammarsten, v ordförande 
Sven Eric Haage, kassör 
Laila Ohlsson-Haage, sekreterare 
Bo Grönfeldt, ledamot 
Irma Hammarsten, ledamot 
Ing-Britt Jerner, ledamot 
Sonja Friberg, suppleant 
 
 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden 
 
Föreningen har ökat antalet medlemmar med 20% och hade vid årets slut   
116 medlemmar. 
 
Vår representant i distriktsstyrelsen har varit Kerstin Åverling. 
Hon är också suppleant i Landstingets pensionärsråd. 
 
I det Kommunala pensionärsrådet har vi representerats av Livia Klintheim och Elisabet 
Grönfeldt. De har där framfört föreningens synpunkter vad avser äldreomsorg. 
 
Programkommittén har bestått av Göran Åverling, Irene Eklund och Bo Grönfeldt. 
 
Föreningen har under året genomfört två öppna sammankomster dit allmänheten varit 
inbjuden.  
Under våren föreläste Tomas Sjödin i Oskarshamns kyrka på temat ”Det är så mycket man 
inte måste!” - en kväll om tid kärlek och tro. Över 300 personer deltog. 
I oktober föreläste Siewert Öholm i Kikebokyrkan. Temat var ”Israel-profetian-dröm-politik” 
Hustrun Gitten medverkade med sång. Ett 100-tal personer deltog. 
 
Ekonomi  
Föreningen har en god ekonomi. Verksamheten har finansierats med hjälp av 
medlemsavgifter/bidrag, lotterier, kommunalt bidrag och studieförbundet Bilda.  
I övrigt hänvisas till kassörens rapport. 
 
Sammankomster 
13 jan     Författaren och psykologen  Alf B Svensson föreläste på temat   
     ”Så blir hela livet ett meningsfullt liv”.  
    
10 febr    Årsmöte,  
 
9 mars    Mikael Lönngren från  Migrationsverket informerade om arbetet med de    
     asylsökande. 
   
13 apr    Studiebesök  på Folkhögskolan, där rektor Sven-Gunnar Persson informerade       
              och guidade oss. Gitarrmusik av en duktig musikelev.      



17 maj      Gjorde vi en uppskattad resa till Karlskrona, med besök på bl.a   
   Amiralitetskyrkan och Marinmuséet där vi också intog lunch på restaurang   
  Trossö. Därefter fortsatte resan mot Torsås där vi besökte och fick guidning på   
  Johnérs blomsterträdgård och därefter fika på Olssonska gården före hemresan.  

 
31 aug.   Älg-safari till Wirums älgpark. Därefter lunch i Vimmerby på restaurang. 
               Björkbacken. Vi gjorde sedan en kort bussrundtur i staden och guidades av   
     Vimmerbykännaren Nils Erik Pettersson. Före hemresan gjorde vi ett besök  
     på Kröngården.    
 
14 sep.  ”Varför blir vi bara äldre och friskare” var temat på Joep Perks föreläsning .  
 
9 nov..   ”Övervintring i Antarktis” var temat för Rolf Bjelkes bildvisning. Han har seglat   
               jorden runt ett antal gånger tillsammans med sin hustru Deborah Shapiro. 
 
7 dec.    Traditionell Jullunch på Villa Shalom.  
 
 
Föreningen har med framgång deltagit i RPG-distriktets aktivitet ”Motionskampen”. 
Vi blev god tvåa.  
 
Vi har också deltagit i distriktets Utbildningsdag i Nässjö 23 sept. på temat e-Hälsa och 
digital utveckling, vad innebär det för oss?, samt Distriktsstämman i Vetlanda 18 mars 
 och Höstmötet i Nässjö den 21 oktober. Föreningen var också representerad på 
Riksstämman i Uppsala 19-21 maj. 
  
Studiecirklar 
Bibelstudiecirkel och Bokcirkel har fortsatt under året.  
 
 
Styrelsen tackar alla för visat intresse och engagemang. Vi tror på fortsatta framgångar för 
RPG i Oskarshamn för gemenskap och påverkan. Ett varmt tack till de församlingar som 
ställt sina lokaler till vårt förfogande. 
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