
   

Styrelse för Lundabygdens RPG: 

Sam Almqvist                  tel.: 0766-358123 

mail: sam.almqvist@ownit.nu 

Kjell Bern                        tel.:  046-151898    

mail: kjell.bern@gmail.com 

Roland Bäck                    tel.:  046-209028    

mail: roland.back@outlook.com 

Margit Gunnarsson        tel.:  046-120032  

mail: maja.sveng@gunnarsson.be 

Ann-Christin Lindbom   tel.:  046-85263  

mail: a-c.lindbom@tele2.se    073-7520697 

Gull-Britt Ohlander         tel.: 070-5548842 

mail: gb_ohlander@hotmail.se          

Bertil Paulsson                 tel: 046-201185 

mail: bertil@paulsson.nu 

Nils-Olof Persson           tel.:  046-141346    

mail: nils.o.persson@hotmail.com 

Lars Andersson               tel.: 046-201489 

Mail: andersson.dalby@telia.com      
 
 

Bankgiro för Lundabygdens RPG: 799-2134 

Föreningens konto hos Sparbanken Skåne 
Kontohavare: Lundabygdens RPG-förening 

Clearingnummer: 8313-9 

Kontonummer: 74 243 022-6 

Swishnummer: 1236418461 

 

 

Önskar du ytterligare information  eller vill du bli medlem  

så kontakta någon i styrelsen. 

Medlemsavgiften för 2017 är 200 kronor per person. 
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   Vårens program 2017 
 

 

 

     Utfärden i maj 

Vånga kyrka 
 

 

 
    Breanäs Missionsgård                            Ullspinneriet i Osby 
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Måndag 16 januari kl 14:30 

“Fader Gunnar - min Fader” Thomas Rosendahl Osby föreläser om 

sin pappa 

Mina personliga minnen om min fader, Gunnar Rosendal, som var präst i 

Osby under 30 år och beskrivs som ”En banbrytare för kyrklig förnyelse”. 

Far var mycket massmedial och medverkade i press, TV och radio och var 

flitig i debatten. Han höll föredrag över hela landet och samlade in pengar 

till sin kyrka ”Gratia Dei”, som invigdes 1962.  

Plats: Västerkyrkan 

 

Onsdag 15 februari kl 14:30 

Lundabygdens årsmöte 

Efter förhandlingarna medverkar Elise Kögel (leg apotekare) 

med rubriken: Läkemedelsanvändning med frågestund. 

Plats: Filippi 

 

Fredag 24 februari kl 11  

Studiebesök på SKISSERNAS MUSEUM /Fullbokat 

Skissernas museum i Lund genomgår för närvarande en total förvandling. 

Ny öppning sker 28:e och 29:e jan 2017.  Vi har preliminärt bokat fredag 24 

feb kl.11 för ett besök. Det blir en guidad visning som tar ca 45 min.  

Deltagarantalet är begränsat då man inte kan ta för stora grupper. Om det 

blir stort intresse kan besöket upprepas vid annat tillfälle. Pris: 60 kronor 

Adress: Finngatan 2 

Anmälan senast 15 februari till Ann-Christin Lindbom  

                                                            

Fredag 3 mars  

Distriktets årsmöte i Karlskrona, Mariedalskyrkan. 
kl 10:30 Fika kl 11:00 Förhandlingar 

Vid årsmötet kommer Agrita Martinsone att medverka. Hon är lettiska. 

Hennes föräldrar deporterades till Sibirien när hon var barn. Kom efter 

utbildning till Sverige och gifte sig. Hon har varit rektor för Littorina 

Folkhögskola. Nu är hon studierektor för skolan och har också startat kursen 

Vetgiriga seniorer med en rad aktiviteter. 

 

Onsdag 15 mars  kl 14:30   

Patologen – detektiven i sjukvården 
Anne Hultqvist, MD PhD, arbetar som patolog på sjukhuset i Lund. 

Patologen har en central roll i din behandling då vi diagnostiserar alla 

vävnadsprover för att ställa rätt diagnos så att behandlingen blir rätt. 

Plats : Pingstkyrkan Lund 

 

Torsdag 30 mars 2017 kl 12.00 
VISMARLÖVS CAFE´/BAGARSTUGA 

I en gammaldags hemtrevlig miljö träffas vi och äter en härlig lunch 

tillsammans. Där serveras veckans goda soppa med bröd, smör, vatten, 

kaffe och mjuk kaka. På torsdagar är det också ärtsoppsbuffe´, pannkakor 

med sylt/grädde och kaffe.  Pris 85kr 

I butiken kan man köpa deras goda stenugnsbakade bröd, kaffebröd, 

sylt/marmelad, honung från egen bigård bl.a.  

Adress: Ekholmsvägen 357, Klågerup (väg 108 mellan Klågerup och 

Assartorp)     Vi åker tillsammans i egna bilar 

Anmälan senast 23 mars till Ann-Christin Lindbom  

  
Måndag 24 april kl 14:30  

Som volontärer i Sar-El, Israel 
Lena och Bengt Rosdahl berättar och visar bilder. 

Plats: Pingstkyrkan, Eslöv 

Önskar Du skjuts så ring någon i styrelsen. 

 

Tisdag 16 maj    

Bussutfärd till nordöstra Skåne.  
Vi besöker Ullspinneriet i Osby, äter lunch på Breanäs Missionsgård, 

besöker Jämshögs museum där vi får en guidad visning och avslutar i 

Vånga kyrka där kyrkoherde Sven Assarsson berättar och håller en andakt.. 

Start kl 8:30 och åter i Lund vid halvsjutiden. 

Pris: 500 kronor inklusive lunch och kaffe. Icke medlemmar 600 kronor. 


