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RPG Hudiksvall 

Våren 2020 

 



Måndag 

    20 

Januari 

Kl 13.00 

 

Än lyser Cassiopeia 

Evan Berjlund läser egna  

dikter och presenterar sin bok 

Höglidenkyrkan 

 

Måndag  

    17 

Februari 

Kl 13.00 

 

Årsmöte 

Med Berndt Wikman 

Baptistkyrkan 

Måndag 

    23 

Mars 

Kl 13.00 

 

Hälsotorget 

Håsta kyrka 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Måndag 

     20 

   April 

Kl 13.00 

     

Carina Jarlsdotter 

Hon gestaltar  

Hanna Ouchterlony 

Frälsningssarmens grundare i  

Sverige  

Missionskyrkan  

 

 

 
Måndag 

    18 

   Maj 

Kl 13.00 

 

 

 

Tisdag  

     9 

  Juni 

Sångglädje  

Underhåller oss 

Adventistkyrkan Delsbo 

 

 

 

Resa till hemlig ort 

 

 

Vid behov av skjuts ta kontakt med  

Bosse  070– 657 33 56 



I flera år har styrelsen talat om att ordna en studiecirkel och i år 

blev det av Hilding Mickelsson som är en känd fotograf  från 

Rengsjö skulle ha fyllt 100 år 2019. en bok som Gunilla Kind-

strand har gjort om Hilding hade boksläpp i juli i Hembygdsgår-

den i Rengsjö och då avslutades cirkeln 

 

Sommarens resa gick till Mora och 

däromkring. Lunch på en trevlig re-

staurang i Mora och kaffe med goda 

smörgåsar i Falun. Bussen var full-

satt och alla var mycket nöjda med 

dagen.  

Gud sade ”Jorden skall frambringa grönska och 

fröbärande örter” 

Fast utan ord den bilden ger mig bud  

Det finns en Gud, det finns en Gud 

Ty allt det sköna som mitt öga ser 

En större tro på Gud mig ger. 

 

Teofil Engströms sång där han beskriver hela 

skapelsen. Och allt det sköna som Gud skapat. 

Vi har ju fyra årstider och varje har sin tjusning. 

Men våren är något speciellt, när allt vaknar till 

liv och förbereder oss inför sommaren. 

Den skira grönskan som måste ha funnits i 

skapelsen, i begynnelsens början och Gud skap-

ade naturens under, den följer oss varje år. 

Välkommen till en ljusare tid och ett nytt år. 



En tradition i RPG är höstupptakten med 

surströmming i augusti.  

Inget undantag 2019 

heller och i år var träffen 

förlagd till bygdegården  

Hög som är en EFS kyrka 

från begynnelsen. 

”Suringen” smakade för-

träffligt och tillbehören också. 

 

Nytt för 2019 var en 

lunchresa under en em i 

oktober. Vi åkte till Söder-

hamn och fick en god 

lunch. Ett besök i Ulrika 

Eleonora kyrka gjorde vi 

och det visade sej att ingen hade varit dit 

förut. Eftersom vädret var inbjudande så 

blev det en tur upp till Oskarsborg varifrån 

utsikten över Söderhamn är inbjudande.  

Nu var det kaffedags och Månsens kondi-

tori i Stugsund blev målet. Där finns tillfälle 

att handla lite keramik mm. Gott bröd från 

eget kondis. 

9 mars kl 15.30 gör vi ett studiebesök hos Mo-

nitor. Vi träffas utanför buketten och tar en fika 

före studiebesöket  

 

 

 

 

 

 

24 april gör vi en resa till Mobacken och äter 

lunch tillsammans. 


