
RPG i Redbergskyrkan
Ledamöter i Redbergskyrkans RPG-råd

Per Duregård Ordförande 031 - 788 56 04
Katy Byhem Sekreterare  031 - 55 32 80
Stig Carlsson Kassör  031 - 46 45 81
Siv Bengtsson   031 - 84 98 97
Ulf Atlestam   031 - 40 88 60
Ingrid Hellström    0303 - 51 32 9

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

Hösten 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

Höstens program 2016

Torsdag 8 september
11.00  Selma Lagerlöf och Gud Per Duregård

Torsdag 15 september
11.00 Bibelsamtal   

Torsdag 22 september
11.00 När järnvägen kom till Göteborg   

Villy Holmberg

Torsdag 29 september
11.00 Bibelsamtal   

Torsdag 6 oktober
11.00 Livets gränser – ett sångprogram

Roland Svantesson 

Torsdag 13 oktober
11.00 Bibelsamtal 

Torsdag 20 oktober
11.00 Några personliga musikminnen 

Bertil Westergren 

Torsdag 27 oktober
11.00 Bibelsamtal 

Höstens program 2016

Torsdag 3 november
11.00 I Allhelgona tid  Per Duregård

Torsdag 10 november
11.00 Bibelsamtal

Torsdag 17 november
11.00 Missionskyrkan – en del av vårt kulturarv

Stig Florén

Torsdag 24 november
11.00 Bibelsamtal 

Torsdag 1 december
11.00 I Pauli fotspår  Ulf Atlestam

Torsdag 8 december
11.00 Bibelsamtal

Torsdag 15 december
11.00 Julfest


