VALLENTUNA RPG

Vallentuna RPG är ansluten till
Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG). Cirka 100 personer är
medlemmar och vänkretsen därutöver är stor.
RPG är ett öppet pensionärsförbund, oberoende av politisk och religiös uppfattning. RPG vill värna om hela
människan utifrån kristna värderingar
samt vill påverka beslutsfattarna så
att man kan få en tryggad tid som
pensionär.
Vallentuna RPG deltar i det kommunala pensionärsrådet och Regionstyrelsens pensionärsråd för att
tillvarata pensionärers frågor. I sam-

VÄLKOMMEN

till de olika arrangemangen önskar
Vallentuna RPG-förening i samverkan
med Åbybergskyrkans församlings
diakonala utskott och studieförbundet
Bilda.
Du hälsas även välkommen till
gudstjänster och andra samlingar i
Åbybergskyrkan, Bergvägen 2, Vallentuna. Se mer på församlingens
hemsida www.abybergskyrkan.nu.
Pär Lewin Ronnås
pastor och församlingsföreståndare

arbete med Åbybergskyrkans diakonala utskott bedriver vi väntjänstverksamhet.
Välkommen som medlem i Vallentuna RPG-förening! Årsavgiften
är 250 kronor som ska sättas in på plusgirokonto 11 18 97-5 med angivande
av namn och att det gäller RPG.
Utöver ett bra program och god
gemenskap får du som medlem tidningen Seniorposten.
Ytterligare upplysningar lämnas av
Bo Schylander, 070-298 45 48 eller av
någon av de övriga i styrelsen: Kjell
Härlin, Gunnel Andreasson, Lennart
Gunger och Margareta Ideström.

Träffar för
dagledigA
VÅREN 2022

Hjälp med bilskjuts

till de olika arrangemangen kan erhållas. Kontakta dagen innan den
aktivitet det gäller. Bo Schylander,
070-298 45 48.

i Åbybergskyrkan
Bergvägen 2, Vallentuna

Arrangeras av pensionärsorganisationen Vallentuna RPG
i samarbete med Studieförbundet Bilda
och Åbybergskyrkans församling.

TrÄFFAR FÖR DAGLEDIGA
Onsdag 12 januari 13:30
Fantastiska fjärilar i vår omgivning.
På nytt möter vi Jan Lundgren som
låter oss uppleva naturens under.
Kaffeservering.
Onsdag 26 januari 13:30
Vikingatidens vagga – var finns den?
Arkeologen och journalisten Kristina
Ekero Eriksson. Kaffeservering och
därefter årsmöte med RPG Vallentuna.
Onsdag 9 februari 13:30
Amerikautvandringen – en svensk folkvandring.
Ulf Winddotter, präst och kyrkohistoriker. Kaffeservering och lotteri.
Onsdag 23 februari 13:00
Rundvandring på Stängselboda i västra Vallentuna
för att se blomsterprakten.
Skjuts utgår från Träffpunkten vid Allévägen 12:30.
Kaffeservering. Observera tid och plats!
Onsdag 9 mars 13:30
Ur en gammal cylinderhatt,
Trubadurerna Michael Blum och Ola Pettersson, Norrtälje,
låter oss lyssna till Nils Ferlins diktning. Kaffeservering
Onsdag 16 mars 13:30
Jorden runt utan flyg.
Vi följer Yvohn Thunborg på en spännande resa runt hela världen.
Kaffeservering.
Onsdag 23 mars 13:30
Vallonerna och historien runt dem.
Jan Olsson, en av många Vallonättlingar berättar historien.
Kaffeservering och lotteri.

Onsdag 6 april 13:30
Drabbad av sång.
Sångareevangelist Lars Lind Jaktlund, Bromma,
berättar om sin livsförvandling.
Onsdag 20 april 13:30
Elden är lös.
Viktig träff med samhällsinformation inom olika områden. Kaffeservering
Onsdag 4 maj 13:30
Utsatthetens ansikte.
Direktor Margaretha Svensson Paras från Uppsala Stadsmission
informerar om samhällets baksida. Kaffeservering.
Onsdag 18 maj
Heldags kulturresa med buss till hemligt mål.
I början av april kommer ett detaljprogram
och anmälan sker senast 6 maj till Bo Schylander, 070-298 45 48.
Trots risk för fortsatt pandemi inbjuder vi till dessa samlingar. Vi tror att
det skall gå bra att hålla avstånd, tvätta händerna samt i övrigt kunna skapa
en förtrolig gemenskap sittande en bit från varandra.

Andra arrangemang som berör oss
Sy- och samtalsgemenskap
Startar torsdag den 20 januari 13:30 och träffarna pågår sedan varannan
vecka under våren.
Bibelsamtal i Åbybergskyrkan
Varje tisdag 10:00 tillsammans med församlingens pastorer. Vi funderar
över kommande helgs texter.
Livsnära samtal – att dela livet tillsammans
Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till. ”Livsnära samtal” betyder att vi i en grupp samtalar om det som är personligt och
nära. Utifrån olika teman möts 6 - 8 deltagare i åldern 62 år och äldre vid
tio tillfällen, för att ”dela livet”. Beräknad start onsdagen den 19 januari
10:00.
Intresseanmälan lämnas till Pär Lewin Ronnås,
p.lewinronnas@gmail.com eller 0708-81 97 64,

