
RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRS GEMENSKAP 
är en ideell och partipolitiskt obunden 
pensionärsorganisation, som vill värna om hela människan 
utifrån kristna värderingar. 
Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och ålder. 
Verksamheten syftar till trevliga aktiviteter, förmedling av 
samhällsinformation samt opinionsbildning i frågor som 
berör pensionärer och anhöriga.
RPG i Ölmstad vill inbjuda dig till våra olika samlingar 
under våren 2023.
Alla våra samlingar avslutas med gemenskap runt 
kaffeborden.
Välkommen till vår gemenskap!

Kontakt:
Ordförande: Christer Josefsson 070-8207984

christer-pettersson@telia.com
Vice ordf.:     Ann-Britt Andersson 073-7164477   

bittansandersson@gmail.com                                                                                                   
Kassör, Promenader o skjuts:

Ebert Svensson 070-4258301 
ebsson52@gmail.com

swish nr. 123 343 55 34

Medlemsavgift 220:- / år

Välkommen till Ölmstad RPG

Våren 2023



Program

Samlingarna börjar kl. 15.00
AK = Allianskyrkan   PK = Pingstkyrkan

19/1   AK Årsmöte för RPG föreningen. I samband
med fika så intervjuas Jacob Winberg. 
Han leder oss också i en andakt.

16/2  PK Systrarna Birgitta och Elisabeth 
Ramstrand berättar om sina föräldrar 
Ruth o Karl som var missionärer i Liberia 
och Etiopien. Insamling till arbetet.

10/3   Distriktsstämma i Arken, Värnamo
Mer info. kommer senare.

16/3   AK  ”Grabben från Trollsjön”. Vi ser på en 
film om sångaren o konstnären Håkan Stahre.

20/4   PK Samtal med Karin och Evert Svensson.
Evert drabbades av en allvarlig sjukdom 
som berörde dem båda, de berättar om hur 
detta påverkat deras relation och Gudstro.

25/5  AK Sång, musik och en och annan historia 
av Roberth och Irene Johansson och 
Margareta Vittgård.

31/5   Vårresa med Tenhults RPG-förening till 
Västergötland. Mer info kommer senare.   

Promenader Våren 2023

Med eller utan stavar.
Samling vid Hjälpens parkering kl. 9.30, vi tar 
med egen fikakorg.

Ebert

De som inte vill gå så långt kan ta en kortare 
promenad för att sedan samlas för en fika 
inne på Hjälpen kl. 9.30-12.00

Elisabeth och Ann-Britt   

28/3   Svinaberget - Reaby  

11/4  Gunneryd, väster  om motorvägen – Hovaskog –

Gunneryd  

25/4 Tokeryd – Hovaskog på vägar

9/5  Flättinge - Rådagölen  

23/5  Grännaberget – Avslutning på Kaffestugan         
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