LUNDABYGDENS
RPG-FÖRENING
-På kristen grund-

Program hösten 2018

Skapelse – Evolution - Bibeltro
Onsdagen 22 augusti kl 14.30
Plats : Pingstkyrkan
Föredrag av professor John-Gunnar Forsberg
”År 1978 fick två amerikanska forskare Nobelpriset för studier
som talade för att universum haft en början, precis som det
beskrivs i Bibelns första mening: ’I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord.’ Frågor kring livets uppkomst och vårt eget
ursprung har varit mycket kontroversiella och ofta emotionellt
laddade. Har Gud varit en verkande kraft eller har allt drivits av
slumpen? En israelisk arkeolog konstaterade nyligen: ’2017
blev det år då vi insåg hur lite vi förstår av vår egen historia.’
Syftet med min framställning är att visa att universum, livet och
människan inte är tillkomna av en slump eller enbart genom en
kamp för tillvaron. Istället gäller de klassiska orden: ’Med visdom skapade Gud himlarna och jorden’
(Citat: John Gunnar Forsberg).

Åhusdagen
Torsdagen 6 september
Plats: Åhusgården, Sigfridsvägen 5 i Åhus
Tider: 11.00- ca 16.00
Dagen arrangeras av RPG-distriktet Skåne-Blekinge i samarbete med Studieförbundet Bilda
Prästen och musikern Mikael Billemar berättar och musicerar.
...

För många av oss är han känd för sina musikgudstjänster i TV,
där han bl.a har presenterat musik av Jonny Cash, Leonard
Cohen m.fl.
Mikael har i många år varit präst/kyrkoherde i Norrköping/
Linköping men är sedan hösten 2017 universitetspräst i Norrköping/Linköping.
Från kl 10:30 serveras kaffe/te och bulle.
I samband med lunchen ges också möjlighet till att köpa lotter.
Lotteridragningen sker omedelbart efter lunchpausen.
Dagen avslutas med information och kaffe.
Konferenskostnad 200 kronor. Lunch och för-och eftermiddagskaffe ingår.
Avgiften betalas vid mötets början eller till distriktets swish:
123 413 8954 , bankgiro: 804-7961 helst någon dag i förväg.
Bussresan sponsras med 50 procent. Samåkning bör ske.
Anmälan senast 30 augusti till Ann-Christin Lindbom, tel.
073 7520697, annchristin.lindbom@gmail.com.

Hur ser äldrevården ut i Lunds kommun?
Onsdagen 26 september kl 14.30
Plats: Filippi
Mai Almén, ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden i Lunds
kommun. Vi får information om hemvården, särskilda boenden,
välfärdsteknologi m.m

Musik för själen
Måndagen 15 oktober kl. 1430.
Plats: Västerkyrkan
Med Gunnel Rask
Gunnel Rask är organist, körpedagog, sångerska, poet, retreatledare och är anställd i Svenska kyrkan i Veberöds församling.
Gunnel är en mycket uppskattad körledare, har haft ca 400
körkonserter i Lunds stift. Vi får höra solosång, pianospel och
diktuppläsning.

Hälsa på äldre”dar”och träning!
Onsdagen 31 oktober 14.30
Plats: Västerkyrkan
Daniel Bergström, träningsinstruktör och idrottslärare.
Det talas mycket om att vi sitter för mycket stilla och rör på
oss för lite. Men vad händer med kroppen när vi blir lite äldre?
Kan/borde jag träna? Vilka övningar är bra för mig? Måste jag
gå till gymmet? Vi får enkla användbara tips för att bibehålla
funktion och rörlighet i vardagliga rörelser. Daniel pratar också
om vad man bör tänka på i en nödsituation samt visar hur en
hjärtstartare fungerar.

RPG –UNIVERSITETET 2018
Torsdagen 15 november
Plats: Pingstkyrkan
Dagen arrangeras av RPG-distriktet Skåne-Blekinge i
samarbete med Studieförbundet Bilda.
Medverkande: Gunnar Wetterberg och Sten Ullerud.
10.00 RPG-UNIVERSITET öppnas. Inledning.
10.30 ”Den legala drogen kaffe” med Sten Ullerud.
Drycken har varit kontroversiell och förbjudits i olika omgångar
i vårt land. Vi får ta del av hur kaffe produceras och även vilken
effekt koffeinet har. Sten Ullerud berättar. Han är en ofta anlitad
föredragshållare med många olika ämnen på sin agenda.
12.00 Lunch
13.30 ”Skånes historia och lite mer” med Gunnar Wetterberg
Gunnar Wetterberg, känd från ”Fråga Lund”, är historiker och
författare, ursprungligen diplomat. Han är hedersdoktor i
historia och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin.
14.45 Avslutning och information.
15.00 Kaffe
...

Konferenskostnad 200 kronor. Lunch och för-och
eftermiddagskaffe ingår.
Avgiften betalas till vid mötets början eller till distriktets swish:
123 413 8954, bankgiro: 804-7961 helst någon dag i förväg.
Bussresan sponsras med 50 procent. Samåkning bör ske.
Anmälan senast tisdagen 6 november till Ann-Christin
Lindbom, tel. 073-7520697 eller
annchristin.lindbom@gmail.com.

Årets julfest!
Onsdagen 5 december kl.14.30
Plats: Filippi
Dags igen att mötas i gemenskap inför julen! Vi lyssnar på
underhållning och låter oss väl smaka av den goda julmaten.
Pris 120 kr betalas vid mötets början eller swish:
123 641 84 6,
bankgiro:799-2134.
Anmälan senast 26 november till Roland Bäck
070- 150 80 32, roland.back@outlook.com eller
Maja Gunnarsson
073-180 38 67, maja.sveng@gunnarssons.be.

Besöksadresser:
Pingstkyrkan, Stora Södergatan 25 Lund
Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 Lund
Filippi, Sandgatan 14 C Lund
Åhusgården, Sigfridsgatan 5
Som medlem i RPG är du försäkrad i samband med våra
arrangemang.
Lundabygdens RPG-förening samarbetar med
Studieförbundet Bilda
Riksförbundet Pensionärsgemenskap - RPG är en ideell och
partipolitisk obunden pensionärsorganisation som har sin
grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres rätt och villkor
och är öppen för alla oavsett livsåskådning och ålder. RPG:s
verksamhet syftar till opinionsutbildning i för pensionärer
angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande
aktiviteter och gemenskap.
Kontakt:
Ordförande Ann-Christin Lindbom
e-post: annchristin.lindbom@gmail.com tel. 0737-520697
Medlemsavgiften för 2018 är 200 kr.
Bankgiro för Lundabygdens RPG: 799-2134
Swishnummer: 123 641 84 61

