
Välkommen 
…till Torsdagsträffens och RPG:s  

sammankomster i S:t Jakobs kyrka 
för alla daglediga.  

Hösten 2016



Samlingen börjar kl 12.00 

8 september  
»Sommarminnen« med Ragne Fransson och 
Leif Tullhage 

22 september  
»Att vara en trygg konsument« En represen-
tant från kommunens konsumentvägledning 
ger råd och information. 

6 oktober  
»Vallda kapell – ett brohuvud för metodis-
mens ankomst till Sverige« PA Sahlberg be-
rättar om kapellet i Lunne, då, nu och sedan. 

Fredag 7 oktober kl 11.00  
RPGs höstfest i Fiskebäcks Missionskyrka. 



20 oktober  
»Sånger som aldrig dör«  
Leif Tullhage presenterar psalmer ur 1695 års 
psalmbok som vi fortfarande sjunger. 

3 november  
»Tiden – vart tog den den vägen?«  
Ragne Fransson reflekterar. 

17 november  
»Mina 40 år på slottet« Göran Alm, f.d. in-
tendent på Kungliga Husgerådskammaren 
och sedermera chef för Bernadottebiblioteket 
tar oss med bakom de kungliga murarna. 

8 december (Obs dag!) 
Adventsfest och Julavslutning.  
Anmälan till Ingvor Moberg eller Ragne 
Fransson. 



Torsdagsträffarna är S:t Jakobs  
församlings mötesplats för daglediga.  
 
Ett av kännetecknen för Torsdagsträffarna är den goda 
gemenskapen. Efter en inledande andakt serveras kaffe/te 
och en läcker smörgås. Då blir det också möjlighet till 

samvaro och samtal kring borden. Vid de flesta samling-
arna finns också olika medverkande som ger oss intres-
santa inblickar i olika ämnen. Samlingarna börjar 12.00 

och avslutas senast 14.00.  

Torsdagsträffarna sker i nära samarbete med RPG — (Det 
kristna pensionärsförbundet). Genom att bli medlem där 
får du möjlighet att via våra ombud kunna påverka pen-
sionärernas situation både lokalt och på riksnivå. Ragne 
Fransson är ordförande i Västkustens distrikt av RPG. Våra 
samlingar sker också i samarbete med studieförbundet 
Bilda. 

Vill Du fråga något eller komma med idéer när det gäller 
våra torsdagsträffar, så ring gärna Ragne Fransson 
070-760 69 73 eller Ingvor Moberg 0300-143 87.


