LUNDABYGDENS RPG -FÖRENING
PENSIONÄRSFÖRENING
PÅ KRISTEN GRUND

VÅREN 2021

Riksförbundet
PensionärsGemenskap – RPG
Är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres rätt och villkor
och är öppen för alla.
Lundabygdens RPG:s verksamhet syftar till
opinionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande aktiviteter och gemenskap.
Som medlem i RPG är du försäkrad i samband
med våra arrangemang dock inte vid bussresor.
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Programmet är i allra högsta grad preliminärt. Vår förhoppning är att det skall kunna
genomföras men det beror helt och hållet på
smittläget och virusets framfart.
Information kommer att finnas på vår hemsida: www. rpg-lundabygden.se
samt genom mailutskick.

Tisdag 19 januari kl 14:00. Västerkyrkan

Kaffestund ute i det fria
Vi ses utanför Västerkyrkan där vi kan samlas vid ”sommarmöblerna”. Medtag eget fikabröd.
Kaffe/te och koppar finns på plats. .

Onsdag 10 februari kl 14:00 i Västerkyrkan

RPG-Lundabygdens årsmöte
Efter förhandlingarna dricker vi kaffe och får
sedan lyssna till
sång och musik av Eva Kunda Neidek
Eva Kunda Neidek är församlingsmusiker i Västerkyrkan. Hon trakterar flera instrument och skriver egen musik som finns att lyssna till och se på Youtube-kanalen.

Måndag 22 februari kl 14:00 i Västerkyrkan

Teknik för alla!
Vi utbildar oss tillsammans med studieförbundet
Bilda. Anmäl gärna intresse och vad du önskar
vilja lära dig!

Torsdag 4 mars kl 10:00

årsmöte
RPG-distriktet Skåne- Blekinge
Plats:Hässleholms Missionskyrka
Efter förhandlingarna berättar Eva Egeskans
från en resa till Antarktis
Tisdag 16 mars kl 14:00 i Pingstkyrkan, Lund

” Mitt livs resa”
med Marisete Martisson
född i Brasilien och bor i
Sverige sedan 1997 efter att
ha gift sig med en svensk
man. Marisete arbetar i Sösdala Missionsförsamling, Tureholmskyrkan.
Hon berättar och visar bilder
om sin resa från en stor familj i en storstad i hemlandet
till en gård i utkanten av Sösdala. Marisete tar upp olika
perspektiv på livet och hur kulturen utmanar och berikar
en.

Torsdag 8 april kl 14:00 i Pingstkyrkan, Lund

Präststigen i Lapplandsfjällen
Hans Fowelin berättar.
Präststigen är en unik färdväg som är
sex mil lång och har en historia som
spänner över flera hundra år. Stigen
går högt upp på kalfjället och intill
dramatiska bergsmassiv i ett landskap som bjuder på fantastiska och
vidsträckta vyer.
Hans Fowelin är författare som skrivit flera böcker i
bland annat kategorierna motion och friluftsliv samt
sport.

Onsdag 21 april kl 14:00 på Filippi

Nils Poppe –
Gycklaren och människan
Gunilla och Thomas Poppe ger en föreställning om maken och fadern Nils Poppe.
Gunilla Poppe berättar om Nils Poppes liv och fantastiska karriär och Thomas Poppe sjunger och spelar gitarr.

Tisdag 11 maj kl 14:00 i Pingstkyrkan, Lund

Rebellkirurgen Erik Erichsen
Kirurg Erik Erichsen är läkaren
som gjort sig känd genom sitt arbete i Etiopien tillsammans med sin hustru Sennait. Under mycket knappa förhållanden har de varit verksamma vid Aira sjukhus. SVT
sände 2017 en dokumentär där hans okonventionella arbetsmetoder och uppfinningsrikedom uppmärksammades

Tisdag den 25 maj
Dagsutflykt I Bibelns och Kyrkornas
Värld
Bibelns värld utanför Ängelholm
är en ny anläggning där vi hittar
Herdarnas äng, Jesu grav, Golgata m fl platser. Vi får en guidning och därefter äter en måltid
som på Jesu tid.
I Brunnby besöker vi Bernard Agardhs lanthandelsmuseum med anor från 1800-talet. Det katolska kapellet i
Arild där vi får en guidning har en mycket intressant
historia. Kaffet intar vi i Krapperups kaffestuga och där
ges möjlighet till strövtåg i den vackra slottsparken.
Anmälan till Gull-Britt Ohlander:
gb_ohlander@hotmail.se
Sven-Gunnar Gunnarsson: maja.sveng@gunnarsons.be

Kontakt
Ordförande Ann-Christin Lindbom,
tel.: 073 – 752 06 97
e-post: annchristin.lindbom@gmail.com
Medlemsavgift
250 kronor för 2021
Bankgiro för Lundabygdens RPG: 799-2134
Swishnummer: 123 641 84 61
Besöksadresser
Västerkyrkan: Byggmästargatan 21 Lund
Pingstkyrkan: Stora Södergatan 25 Lund
Filippi: Sandgatan 14 C Lund
Hemsida
www.rpg-lundabygden.se

VÄLKOMMEN TILL
VÅR FÖRENING OCH
VÅRA SAMLINGAR!
Lundabygdens Rpg:s
Vision
- Gemenskap
- Utbildning
- Samverkan med andra
- Underhållning

