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Riksförbundet  
PensionärsGemenskap – RPG  
 

Är en ideell och partipolitiskt obunden pension-

ärsorganisation som har sin grund i kristna vär-

deringar. Den verkar för äldres rätt och villkor 

och är öppen för alla.  

RPG-Lundabygdens verksamhet syftar till opin-

ionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, 

förmedling av samhällsinformation, berikande 

aktiviteter och gemenskap.  
Som medlem i RPG är du försäkrad i samband 

med våra arrangemang dock inte vid bussresor. 

 

Rpg-Lundabygdens Vision 

- Gemenskap 

- Utbildning 

- Samverkan med andra 

- Underhållning 

 



Torsdag 12 augusti kl 14:00 
Plats: Västerkyrkan 

Klang och jubelfest! 
Vi träffas åter för att uppleva den kristna gemen-

skapen i vårt RPG -Lundabygden. 

Vi startar vår verksamhet i glädjens och tacksam-

hetens tecken! 

Det blir underhållning, kaffe/te och tårta och en 

hel del annat. 

 

Onsdag 1 september kl 14 
Plats: Filippi 

” Mitt livs resa”  
med Marisete Martinsson 

född i Brasilien och bor i 

Sverige sedan 1997 efter att 

ha gift sig med en svensk 

man. Marisete arbetar i Sös-

dala Missionsförsamling, Tureholmskyrkan. 

Hon berättar och visar bilder om sin resa från en 

stor familj i en storstad i hemlandet till en gård i 

utkanten av Sösdala. Marisete tar upp olika per-

spektiv på livet och hur kulturen utmanar och be-

rikar oss. 



Tisdag 28 september  

Dagsutflykt  
I Bibelns och Kyrkornas Värld 

 Bibelns värld utanför 

Ängelholm är en ny an-

läggning där vi hittar Her-

darnas äng, Jesu grav, 

Golgata m fl platser. Vi 

får en guidning och äter därefter en måltid som 

på Jesu tid. Vi åker vidare till Brunnby där vi be-

söker Agardhs lanthandel med anor från mitten 

av 1800-talet. En liten nostalgitripp! Granne med 

lanthandeln ligger Brunnby kyrka där vi får en 

intressant visning av berömda målningar.  

Vid 15-tiden är vi inbokade för kaffedrickning på 

Krapperups Kaffestuga. Här blir det kaffe med 

gott tilltugg och möjlighet att strosa runt på 

slottsområdet. Nu återstår ett 

intressant besök i Arilds ka-

tolska kapell där vi får höra 

den märkliga historien om 

Gisela Trapp.  

Kostnad 250 kronor. Föreningen står för övriga 

kostnader. 



Anmälan till Gull-Britt Ohlander:  

gb_ohlander@hotmail.se eller 

Sven-Gunnar Gunnarsson:  

maja.sveng@gunnarsons.be 

 

Torsdag 7 oktober kl 14 
Plats: Pingstkyrkan 

Rebellkirurgen – Erik Erichsen 
Plats: Pingstkyrkan 

Kirurg Erik Erichsen är lä-

karen som gjort sig känd 

genom sitt arbete i Etiopien 

tillsammans med sin hustru 

Sennait.  

Under mycket knappa förhållanden har de varit 

verksamma vid Aira sjukhus.  

SVT sände 2017 en dokumentär där hans okon-

ventionella arbetsmetoder och uppfinningsrike-

dom uppmärksammades. 
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Onsdag 27 oktober kl 14:00 
Plats: Västerkyrkan 
Nils Poppe –  

Gycklaren och män-

niskan 
Gunilla och Thomas 

Poppe ger en föreställning 

om maken och fadern Nils Poppe. Gunilla Poppe 

berättar om Nils Poppes liv och fantastiska kar-

riär och Thomas Poppe sjunger och spelar gitarr. 

 

Tisdag 23 november kl 14 
Plats: Västerkyrkan 

Präststigen i Lapplandsfjällen  
 Hans Fowelin berättar. 

Präststigen är en unik färdväg 

som är sex mil lång och har en 

historia som spänner över flera 

hundra år. Stigen går högt upp 

på kalfjället och intill drama-

tiska bergsmassiv i ett landskap som bjuder på 

fantastiska och vidsträckta vyer. 



Hans Fowelin är författare och har skrivit flera 

böcker i bland annat kategorierna motion och fri-

luftsliv samt sport. 

 

Onsdag 8 december kl 14 
Plats: Filippi  

Dags igen för årets julfest då vi 
möts i glädje och gemenskap 
Tillsammans firar vi julens glada budskap i ord 

och ton.  

Det blir underhållning, god julmat och en hel del 

annat. 

Kostnad 120 kronor 

Anmälan senast den 25 november till  

Maja Gunnarsson tel.: 073 - 1803867 eller 046 - 

120032  

mail: maja.sveng@gunnarssons.be  
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distriktsarrangemang 

Fredag 20 augusti 
RPG-distriktet Skåne- Blekinges  

 Årsmöte  
Nu gällande regler är max 50 personer vid inom-

husmöten, så om restriktionerna från myndighet-

erna inte lättar, får årsmötet reserveras för ombu-

den. 

Se också information på distriktets hemsida 

www.rpg-skaneblekinge.se 

Plats: Listerkyrkan – Hällevik 

Start kl 10 med kaffe och anmälan. 

10:30 Inledning och förhandlingar 

12:00 ca Lunch 

Efter förhandlingarna berättar Eva Egeskans 

från en resa till Antarktis 

Musikmedverkan av Uno Hellgren 

Kostnad: Distriktet står för mat, resande och 

medverkande för alla deltagare i årsmötet. Maxi-

mal samåkning förespråkas. 

 

 



Onsdag 15 september  

Åhusdagen 
Dagen börjar som vanligt med kaffe kl 10 och 

slutar med kaffe och information kl 15 

Bengt Åkesson 

Tema:  

Mission i Ryssland 

2020  
 

Bengt är Samordnare för arbetet i Ryssland för 
Equmeniakyrkan och församlingsutvecklare i 

Region Syd, Equmeniakyrkan.  

Bengt berättar om sina erfarenheter och upple-

velser i mötet för kristna i Ryssland. Han har ge-

nom sitt uppdrag som Rysslandsamordnare inom 

Equmeniakyrkan besökt flera församlingar och 

även varit involverad i församlingsutveckling. 



Patricia Tudor Sandahl 

Tema: ”Mer levande 

Med åren?” 
Patricia Ann Tudor San-

dahl, tidigare Howard och 

Rosén, född 19 juli 1940 i 

Manchester i England, är 

svensk psykoterapeut och 

författare. Hon är filoso-

fie doktor i pedagogik, filosofie licentiat i socio-

logi, legitimerad psykolog och legitimerad psy-

koterapeut.  

 

 

 
 

 



RPG-universitetet    

Fredag 12 november  
i Pingstkyrkan 
Dagen börjar med kaffe 09:30 och slutar med 

kaffe kl 15 

Läkemedel - från idé till verklighet” 

 Björn Tyrberg, docent i fy-

siologi vid Sahlgrenska akade-

min och diabetesforskare vid 

Serviers läkemedelsforsk-

ningsinstitut i Paris. 

 
Myten om barndomen - dess betydelse 
för vilka vi blir. 

Germund Hesslow har en 

bakgrund som docent i filosofi 

och professor i neurofysiologi, 

studerade som ung psykologi 

men bestämde sig för att 

forska om psykologins grund i 

hjärnan. Har fokuserat på in-

lärning och har ett naturligt intresse för in-

lärningsmekanismerna. 



Kontakt 
Ordförande Ann-Christin Lindbom, 

tel.: 073 – 752 06 97 

e-post: annchristin.lindbom@gmail.com 
 

Medlemsavgift 

250 kronor för 2021 

Bankgiro för Lundabygdens RPG: 799-2134 

Swishnummer: 123 641 84 61 

 

Besöksadresser 

Västerkyrkan: Byggmästargatan 21 Lund 

Pingstkyrkan: Stora Södergatan 25 Lund 

Filippi: Sandgatan 14 C Lund 

 

Hemsida 

www.rpg-lundabygden.se 

VÄLKOMMEN TILL  

VÅR FÖRENING OCH 

VÅRA SAMLINGAR! 
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