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RPG i Sverige
Som pensionär eller anhörig har du säkert fått 
erbjudande om medlemskap i någon pensionärs-
organisation. Upplever du att kristna värderingar är 
något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation 
som kan passa dig. Vi vill tillvarata dina intressen och 
verka för en tryggad framtid som äldre.

Vi är en pensionärsorganisation som
• är öppen för alla
• värnar om hela människan utifrån kristna värderingar
• är bildad av de frikyrkliga trossamfunden 1974
• har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela 

landet
• ger ut tidningen Seniorposten
• står i regelbunden kontakt med politiker och berörda 

myndigheter

Landerigatan 9
416 70 Göteborg
Tel.nr 031- 788 56 00

www.redbergskyrkan.se
info@redbergskyrkan.se

Välkomna till våra

RPG-träff ar
i Redbergskyrkan

Våren 2016



Kom och var med!

RPG i Redbergskyrkan vill vara en öppen 
gemenskap på alla sätt.
Vi inbjuder alla intresserade, som på dagtid har 
möjlighet att vara med.
Vi trä� as varje torsdag klockan 11-13 utom under 
jul/nyår och under sommaren.

Varannan vecka har vi mer traditionell program-
verksamhet. Vår strävan där är att erbjuda ett 
varierat programutbud med föredrag, musik men 
även studiebesök och ut� ykter. Vi ser också 
regelbundet till att hitta orsak att ställa till med fest!

Varannan vecka möts vi till bibelsamtal. Dessa 
samtal sker på enklast möjliga sätt: Vi läser högt ur 
Bibeln och funderar tillsammans över det vi läst. 
Formen är så öppen att det går bra att komma även 
enstaka gånger.

Varje torsdag � kar vi tillsammans vid 12-tiden. 
Denna gemenskap har en nog så viktig funktion. 
Här får vi möjlighet att samtala med varandra om 
det vi nyss hört eller om annat som ligger oss varmt 
om hjärtat.

Du är varmt välkommen att dela vår gemenskap!

  

                         Per Duregård                         Per Duregård

Vårens program 2016

Torsdag 21 januari
11.00 Bibelsamtal 

Torsdag 28 januari
11.00 Sju länder -  Sju månader    Nils Sjöström    

Torsdag 4 februari
11.00 Bibelsamtal   
Torsdag 11 februari
11.00 Finner vi Gud i litteraturen   Per Duregård
Torsdag 18 februari
11.00 Bibelsamtal   

Torsdag 25 februari
11.00 Ovér å Smegevurna   Bert Owe Lundqvist   
 spelar, sjunger och berättar om livet och 
 Bohuslän

Torsdag 3 mars
11.00 Bibelsamtal 

Torsdag 10 mars
11.00 Studieutfl ykt till Överås Sten Ekstrand guidar

Torsdag 17 mars

11.00 Bibelsamtal 

Torsdag 24 mars
11.00 Inför Påsken Per Duregård 

Vårens program 2016

Torsdag 31 mars
11.00 Bibelsamtal

Torsdag 7 april
11.00 Resa genom Ukraina med besök i 
 Gammalsvenskby   Lena Forsberg 

Torsdag 14 april
11.00 Bibelsamtal 

Torsdag 21 april
11.00 Bräcke Diakoni – för ett medmänskligare 
 samhälle    Helena Jonsson

Torsdag 28 april
11.00 Bibelsamtal

Torsdag 5 maj
11.00 (Kristi himmelfärdsdag, inställt denna dag) 

Torsdag 12 maj
11.00 Bibelsamtal 

Torsdag 19 maj
11.00 Vårfest med egna förmågor

Torsdag 26 maj
11.00 Bussresa 


