
 

Vi samarbetar med 

Kontaktsperson:  

Agneta Lejmyr  073-028 64 40 

Samlingarna är i Missionskyrkan Första Avenyn 9 Hässleholm 
om inget annat meddelas.  
 
 

Se annons i Norra Skåne lördagen innan Seniorträffen.      

RPG vill göra skillnad! 
Riksförbundet Pensionärs Gemenskap består av tre viktiga delar 
som tillsammans bildar en helhet: riks, distrikt och föreningar. 
I stadgar och måldokument sägs att verksamheten har sin grund i kristna           
värderingar. Detta innebär att RPG är unik som pensionärsorganisation. 

 

Vi vill göra skillnad! 

 

RPG är med och på olika sätt påverkar. Några exempel: 

* RPG i Hässleholm är med i kommunala pensionärsrådet (KPR). 
* RPG distrikt ingår i regionens pensionärsråd (CPR). 
* RPG ingår som riksförbund i regeringens pensionärsråd,  
            i socialstyrelsens äldreråd och i andra råd för samarbeten. 
 

RPG riksorganisation: www.rpg.org.se 
RPG region Skåne-Blekinge: www.rpg-skaneblekinge.se 



 
 

Om RPG 
RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorgani-

sation.   Med kristna värderingar som grund arbetar vi för en trygg 

framtid som äldre och som anhörig.  

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar 

till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt 

opinionsbildning i för pensionärer viktiga frågor.  

Våra 15.000 medlemmar finns i 170 föreningar runt om i landet.     

För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller   

vilken livsåskådning du har.  

Du är välkommen till oss precis som du är. 

 
 

Kl 10.00 Gång med eller utan stavar 
 

16/8, 30/8, 13/9, 27/9, 11/10 och 25/10 
Välkommen då till Hässleholmsgården  

Medtag egen fika eller frukt 
 

RPG träffarna är till för alla  

   Välkomna 
 

     
                     Om Du har någon fråga ring  

    Bertil 073-2081617  

Höstens program 2022 
 
 
 

10 Augusti kl 14.00 
 ”Café eftermiddag” 
        En stund vid kaffebordet med sång och musik 
 
 

 

14 September kl 14.00 
 Sångprogram av 
        ”Fyrklövern” spelar och sjunger  
 samt berättar om Lydia Lithell 

  
 

16 September  
 Åhusdagen 
 Distriktet arrangemang  
   

12 Oktober kl 14.00 
 ”Alice Tegnér i ord och ton ” 
         Med Karin Mårtensson 
 
 
 
 
 

 9 November kl 14.00 
 ”Så ser vi om vårt hem” 
 Besök från Räddningstjänsten  
 
 

18 November 
 RPG- universitetet i Lund 
 Distriktet arrangemang  
   

14 December  kl 14.00 
 ”Julfest” 
         Dan-Inge Olsson 
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