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Johann Sebastian Bach – Orgelmästaren
Måndag den 21 januari  kl 14:00 i  Västerkyrkan
Hans Fagius berättar och spelar på Västerkyrkans orgel.  
Hans Fagius är orgelprofessor vid Det Kongelige Dans-
ke Musikkonserva-torium i Köpenhamn sedan 1989 . 
Han bedriver sedan länge en omfattande internationell 
konsertverksamhet och har gjort ett 50-tal skiv-
inspelningar. År 2010 utgav han boken Johann Sebas-
tian Bachs orgelverk, en handbok med en omfattande 
analys av  Bachs samtliga orgelverk. Fagius  invaldes 
1998 som ledamot av Kungliga Musikaliska akademien.

Lundabygdens RPG - förenings årsmöte 
Förhandlingar
Tisdag den 12 februari kl 14:00 i Västerkyrkan
Program: Binas roll i vårt ekosystem
Hur bin lever och hur får vi egentligen olika sorters 
honung?
Mathis Kögel, utbildad biuppfödare berättar.

Läkemedel och antibiotika i Skånes vattendrag, sjöar 
och hav – Vad kan vi göra åt det?
Onsdag den 27 februari kl 14:00 i Filippi
Medverkande Erland Björklund.
Erland Björklund, professor i analytisk kemi, har stor 
kunskap om spridningen av läkemedel, antibiotika och 
hormoner i vårt vatten. Visste du att de läkemedel du äter 
hamnar i våra vattendrag? Erland Björklund forskar på att 
skapa bättre reningstekniker för att hindra läkemedelsres-
ter från våra reningsverk att nå miljön. 

Distriktets årsmöte i Östermalmskyrkan i 
Kristianstad
Fredagen den 8 mars
Start 10.00 med kaffe och förhandlingar 10.30. 
Inbjuden gästtalare är Egon Brodin, som berättar om upp-
levelser från en resa till Israel.

Mathis KögelHans Fagius
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”Nytt ljus över Lina Sandell”
Torsdag den 21 mars kl 14:00 i Pingstkyrkan 
Gösta Imberg, kyrkoherde emeritus, berättar. 
Hans föredrag bygger på brev mellan Lina Sandell 
och hennes väninna Augusta. Breven hittades för 
bara några år sedan och belyser hittills okända sidor 
hos den berömda psalmförfattarinnan. 300 brev 
skrevs under 30 års tid. I föredraget ingår att vi 
sjunger några av Lina Sandells mest kända sånger.
 

Hjärnans åldrande och vår erfarenhet
Tisdag den 9 april kl 14:00 i Pingstkyrkan 
Eslöv
Arne Brun är i dag 89 år men är fortfarande i högsta 
grad verksam som forskningsskribent. Han håller 
koll på dagens forskning. Neuropatologen Arne Brun 
blev legitimerad läkare 1957. Han studerade neuro-
patologi vid Harvard University åren 1961–1963, och 
återvände till Lund och byggde upp universitetets 
första avdelning inom neuropatologi. Disputerade 
1965 och blev professor i Neuropatologi vid Lunds 
universitet. Har erhållit flera priser för sina forsk-
ningsinsatser, exempelvis The Potamkin Price 1999. 
Efter pensionering har han varit verksam som förelä-
sare inom demenssjukdomar och minnesforskning.
Bengt Rosdahl tillsammans med Sigbritt och 
Hans Paulander medverkar med sång och 
musik.



Skönhetens och lidandets Armenien
Onsdag den 8 maj kl 14:00 i Filippi
Svante Lundgren berättar i ord och bild om 
Armenien, världens första kristna land med magiskt 
vacker natur men med en lång historia av förtryck 
och förföljelse. Idag ser armenierna med tillförsikt 
på framtiden och allt fler resenärer har upptäckt det 
lilla landet med de många sevärdheterna. Möjlighet 
att till specialpris köpa Serafim Seppäläs Armenien-
bok ”Öster om Ararat. ”

Arne BrunGörsta Imberg Svante Lundgren



Dagsutflykt
Tisdag den 21 maj
Vi besöker Hammarskjölds Backåkra,  Kiviks musteri och 
Onslunda borstfabrik.

Kl 08.45 Avresa med buss från Lund, Carl Bernlunds gata 
strax norr om Centralstationen, direkt till Dag Hammar-
skjölds nyrenoverade Backåkra. ”Bussakaffe” vid ankomst. 
Guidad visning i   Backåkra och därefter tid för att titta på 
övriga delar av Backåkra. 

Kl 12.30  Lunch på Hotell Svea i Simrishamn. 
Besök på Kiviks musteri.  

Kl 15.30 Kaffedrickning på Onslunda Borstfabrik med in-
formation om tillverkningen. Det kommer att finnas möj-
lighet att inhandla borstar. 

Kl 18.30 ca Tillbaka i Lund.

Pris 500 kronor för medlemmar och 630 kronor för icke 
medlemmar.

Anmälan senast 30 april till: 
Gull-Britt Ohlander 
070-5548842
gb_ohlander@hotmail.se eller 
Sven Gunnar Gunnarsson  
0731-80 38 90
sven.g.gunnarsson@exodusresor.se  



Riksförbundet 
PensionärsGemenskap 
– RPG 
En ideell och partipolitiskt obunden pensionärsor-
ganisation som har sin grund i kristna värderingar. 
Den verkar för äldres rätt och villkor och är öppen 
för alla. 

RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i för 
pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhälls-
information, berikande aktiviteter och gemenskap.

Som medlem i RPG är du försäkrad i samband med våra 
arrangemang dock inte vid bussresor.

Lundabygdens RPG samarbetar med Studieförbundet Bilda.

Kontakt:
Ordförande Ann-Christin Lindbom, 
tel.: 073-7520697
e-post: annchristin.lindbom@gmail.com

Medlemsavgift: 
250 kronor för 2019
Bankgiro för Lundabygdens RPG: 799-2134
Swishnummer: 123 641 84 61

Besöksadresser: 
Västerkyrkan: Byggmästargatan 21
Pingstkyrkan: Stora Södergatan 21
Filippi: Sandgatan 14 C
Pingstkyrkan Eslöv: Sallerupsvägen 37 Eslöv




