
Pingstkyrkan 
Gåsebäcksvägen10 

Kontakt: Ernst Andersson, 042-281424
 

Rosengårdskyrkan 
Brytstugevägen 2 

Kontakt: Kerstin Olofsson, 042-221631
 

Slottshagskyrkan 
Nedre Långvinkelsgatan 26 

Kontakt: Göran Salomonsson, 070-79 24 350 
 

våren
2017 Varannan tisdag

kl 14.00 

Något för dig som 
är dagledig! 

RPG I HELSINGBORG

Promenader
Mars
	 2	 	 Fredriksdal, bilparkeringen, 
	 	 	 buss 1,7,10,22 Juelsgatan.
 9 Pålsjöbaden, bilparkeringen, buss 8.
	 16	 Landborgen, Slottshagskyrkan, 
  buss Rådhuset, terrasshissen.
 23 Jordbodalen, bilparkeringen, buss 3 Närlunda S.
	 30	 Fredriksdal, bilparkeringen, 
	 	 	 buss 1,7,10,22 Juelsgatan.
April
 6 Jordbodalen, bilparkeringen, buss 3 Närlunda S
 20 Pålsjö skog, tennisbanans parkering, 
  buss 3 Rådmansgatan.
	 27	 Barnens skog, bilparkeringen, 
	 	 buss  8 Filbornaskolan.
Maj
 4 Råå, Allhelgonakyrkans bilparkering, buss 1.
 11 Brunnsparken, bilparkeringen Ramlösabadet, 
  Ramlösabrunn, buss 2.
 18 Helsingör, Knutpunkten, 3 vån, alla bussar.

Vi promenerar med 
eller utan stavar. 
Torsdagar 
kl 9.30.

Alla är välkomna till 
våra samlingar, även 
icke medlemmar!

RPG-Distriktet 
Skåne-Blekinge

4-10 maj. Resa till Spreewald 
och Berlin i Tyskland med 
Exodus Resor.
14-17 augusti. Resa till Åland 
med Exodus Resor.
7 september. Åhusdagen.
Kontakt: Ann-Christin Lindbom 
tel 0737-520697.

Stickcafé i Slottshagskyrkan tisdagar 
kl 14-16. Kontakt: Monica Salomonsson 
tel: 0727-32 87 49. 
24 jan, 7 feb, 21 feb, 7 mars, 21 mars, 4 april

Ta med 
kaffe!

Sjung med i 
RPG-kören 

i Rosengårdskyrkan
Måndagar kl 10-11.30
Körledare: Sigbritt Paulander, 
tel: 0727-29 09 75.
Kontakt: Eivor Andrén,           
tel 0708-36 80 93
Buss nr 4 går till 
Rosengårdskyrkan
23 jan, 6 feb, 20 feb, 6 mars, 
20 mars, 24 april.



Tisdagsträffen... 
... är en öppen gemenskap för alla 
som vill träffas i trivsam och 
berikande samvaro. Varje gång har 
vi en kort andakt, lyssnar till 
dagens gäst och dricker kaffe. 
Deltagaravgiften inklusive kaffe är 
40:-. 
Verksamheten är ansluten till RPG 
(Riksförbundet Pensionärs- 
Gemenskap). www.rpg.org.se. 
RPG är en ideell och partipolitiskt 
obunden intresseorganisation som 
vill värna människan utifrån 
kristna värderingar. 

Som medlem i RPG...
....får du Seniorposten, som utkommer fem gånger per år. 
...är du försäkrad på väg till och från RPG-samling. 
...har du möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. 
...får du 10 % rabatt på SJ. Kod ”RPG10”. 
   (Medlemskort uppvisas vid färd).
...har du möjlighet att få rabatter med Smart Seniorkortet på olika 
produkter till exempel, apoteksvaror, glasögon, hygienprodukter, telefon, 
hotell med mera. Beställ ditt Smart Seniorkort på www.smartsenior.se 
eller ring tel 08-41042610. Uppge kod ”RPG2017”. 

  

RPG har, i likhet med andra 
pensionärsorganisationer (PRO 
och SPF), överläggningsrätt med 
regering och departement i frågor 
som rör pensionärer. 
RPG-distriktet Skåne-Blekinge är 
representerat i Region Skånes 
centrala pensionärsråd. 
Medlemsavgiften i RPG är 240:- 
per år.
RPG i Helsingborg har bankgiro: 
218-2186.

Välkommen till RPG-Tisdagsträffen i Pingstkyrkan, 
Rosengårdskyrkan och Slottshagskyrkan

17 januari i Slottshagskyrkan
Årsmöte

31 januari i Rosengårdskyrkan
”Palmes hemliga agent i 
Sydafrika”
Birgitta Karlström Dorph 
berättar om sin tid som svensk 
diplomat i Afrika

14 februari i Pingstkyrkan
”25 år med malariamyggen i 
träsket”
Med dr Ingegerd Rooth och 
sjuksköterskan Marita 
Johansson berättar om sin tid i 
Afrika

28 februari i Slottshagskyrkan
”Med kyrkan i Kina under  
30 år”
Lennart Hamark berättar och 
visar egna bilder och 
videoklipp från sitt arbete för 
Svenska kyrkan i Asien.

14 mars i Rosengårdskyrkan
”Säg det i toner och lite       
i ord”
Anders Johansson och 
Ronnie Nilsen med dragspel, 
gitarr och bas.  

28 mars i Slottshagskyrkan
”Allt har sin tid - en bildresa 
som handlar om tid och 
rum”
Jägmästare Sven 
Sjunnesson, Broby, berättar 
och visar bilder från sina 
många resor 

18 april i Pingstkyrkan
”Raoul Wallenberg, hjälten 
som Sverige svek”
Ambassadör Jan Lundvik 
berättar

9 maj från Rosengårdskyrkan. 
8.30-18.00

Vårutfärd
”Harplinge kyrka och 
Bjärehalvön”

http://www.rpg.org.se
http://www.rpg.org.se
http://www.smartsenior.se
http://www.smartsenior.se

