LUNDABYGDENS RPG -FÖRENING
PENSIONÄRSFÖRENING PÅ KRISTEN
GRUND

HÖSTEN 2020

Torsdag den 27 augusti kl 14:00

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.
Torsdag 27 augusti kl 14:00 i Pingstkyrkan
"REBELLKIRURGEN"
Föredrag av 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 29 september kl 14:00
i Västerkyrkan
Mats Andersson välkänd meteorolog från TV
Mats Andersson, välkänd och populär meterolog har i många år presenterat vädret för oss i TV rutan. Samtidigt med sin anställning på SVT har han arbetat för
SMHI i Malmö. Vi får höra honom berätta om sitt intressanta arbete och belyser också hur klimatläget ser ut i vår
värld.

Dagsutflykt med Lundabygdens RPG
I Bibelns och Kyrkornas Värld
Torsdagen 8 oktober
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.

Avfärd från Lund kl 09.00 och beräknad hemkomst ca
18.30
Pris 500 kronor för medlemmar och 700 kronor för icke
medlemmar
Anmälan senast 15 september till Gull-Britt Ohlander
070-554 8842 gb_ohlander@hotmail.se eller
Sven-Gunnar Gunnarsson 0731-80 38 90
sven.g.gunnarsson@exodusresor.se

Lördagen 24 oktober kl 16:00
i Västerkyrkan
Vi firar att vår förening fyller 10 år med en
fest!
Hur startade Lundabygdens RPG-förening och varför?
Underhållning.
Kaffe och tårta/smörgåstårta.

Julfest
Onsdag den 2 december kl 14:00
Plats: Filippi
Dags igen för årets julfest då vi möts i glädje
och gemenskap
Tillsammans firar vi julens glada budskap i ord och ton.
Det blir underhållning, god julmat och en hel del annat.
Kostnad 120 kronor
Anmälan senast den 20 november till
Maja Gunnarsson tel.: 073 - 1803867 eller 046 - 120032
mail: maja.sveng@gunnarssons.be

DISTRIKTSARRANGEMANG
Åhusdagen
Onsdag den 9 september
Dagen börjar som vanligt med kaffe kl 10 och slutar
med kaffe och information kl 15
Medverkande:
Bengt Åkesson

Tema: Mission i Ryssland
2020
Bengt är Samordnare för arbetet i
Ryssland för Equmeniakyrkan och
församlingsutvecklare i Region
Syd, Equmeniakyrkan.
Bengt berättar om sina erfarenheter och upplevelser i mötet för kristna i Ryssland. Han har genom sitt uppdrag
som Rysslandsamordnare inom Equmeniakyrkan besökt
flera församlingar och även varit involverad i församlingsutveckling.
Gunilla Aquillon-Elmqvist,

Tema: Mitt irländska äventyr
Gunilla bor på Hörvik och arbetar
som präst i Mjällby församling som
omfattar hela Listerlandet samt
Hanö. Under åren 2005 - 2010 fick
Gunilla möjlighet att arbeta som
präst i den anglikanska kyrkan på Irland. Det var fem spännande år för
hela familjen. Föredraget handlar om
hur det är att leva i en ny kultur
.

RPG-universitetet
Fredag den 13 november i Pingstkyrkan
Dagen börjar med Kaffe 09:30 och slutar med kaffe kl
15

Läkemedel - från idé till verklighet”
Björn Tyrberg, docent i fysiologi vid Sahlgrenska akademin och diabetesforskare vid Serviers läkemedelsforskningsinstitut i Paris.

Myten om barndomen dess betydelse för vilka
vi blir”.

Germund Hesslow har en bakgrund som docent i filosofi och professor i neurofysiologi, studerade som ung
psykologi men bestämde sig för att forska om psykologins grund i hjärnan. Har fokuserat på inlärning och har
ett naturligt intresse för inlärningsmekanismerna.

Kontakt
Ordförande Ann-Christin Lindbom,
tel.: 073 - 7520697
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!

