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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.  
Lundabygdens RPG:s verksamhet syftar till 

opinionsbildning i för pensionärer angelägna frå-

gor, förmedling av samhällsinformation, beri-

kande 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 

 
 



 

Onsdag den 12 januari kl 14 i Pingst-
kyrkan (serveringsvåningen) 

Sven Sjunnesson 

Mellan änglamark och 

himlajord           
Sven är jägmästare och har ägnat 

sig åt forskning och utbildning i 

skogsvetenskap samt förvaltning 

av skogar i Sverige och många 

andra länder. Han ömmar för långsiktig och an-

svarsfull förvaltning av dessa naturresurser.  

Han kommer att berätta till natursköna bilder 

från olika delar av vår värld. 

 

Onsdag den 9 februari kl 14  
i västerkyrkan 
RPG Lundabygdens årsmöte  

Förhandlingar enligt tradition.  

Därefter kommer sångerskan 

Anna Louise Ekman med den 

lundabördiga pianisten Oscar 

Johansson att underhålla med 

sång och musik innan kaffet 

med dopp serveras. 

Anna Louise Ekman bjuder 

sånger på skånska och itali-

enska. Nyskriven text och 



 

musik varvas med eviga klassiker - folk, latin 

och jazz med inslag av stämsång och fiol. 

 
Tisdag den 1 mars kl 14  
i Västerkyrkan 
Orgelmusiken under olika epoker av 

musikhistorien.  Hans Fagius berättar 

och spelar på Västerkyrkans orgel 
Hans Fagius är orgelpro-

fessor vid Det Kongelige 

Danske Musikkonservato-

rium i Köpenhamn sedan 

1989. Han bedriver sedan 

länge en omfattande inter-

nationell konsertverksamhet och har gjort ett 50-

tal skivinspelningar. Fagius invaldes 1998 som 

ledamot av Kungliga Musikaliska akademien. 

 

Orgeln är ett av Västerlandets äldsta musikinstru-

ment och dess repertoar sträcker sig från sen me-

deltid till våra dagar.  

I det här programmet får vi lyssna till några ex-

empel på hur orgelmusiken har klingat under 

olika epoker av musikhistorien. 
 



 

Besök i Katolska kyrkan 
    
S:t Thomas kyrka 
välkomnar oss tis-
dagen den 22 mars 
kl.13 OBS! tiden!    

Den Katolska kyrkan, S:t Thomas, byggdes om 

före pandemin och bedriver nu ett omfattande so-

cialt arbete bland annat i sina lokaler. 

Fader Johan kommer att visa kyrkan och berätta 

om deras verksamhet. 

Vi kommer att serveras dagens lunch där, som 

deras husmor lagar. Kostnad 75 kronor. 

Anmälan till lunch före den 15/3 till  

Ann-Christin Lindbom tel.: 073–7520697 eller 

annchristin.lindbom@gmail.com 

 

Torsdag 7 april kl 14 i Pingstkyrkan 
i Eslöv    
Barnmissionen med  

Bo Wallenberg  
Bo Wallenberg är Generalsekreterare 

för Barnmissionen sedan 25 år till-

baka och har jobbat på Barnmiss-

ionen i 30 år. 



 

Barnmissionen bildades 1983 av familjen Wal-

lenberg och hjälper i dag över 600 000 männi-

skor på 3 kontinenter. 

Det är i Asien, Afrika och Öst Europa. Arbetet 

består av hjälp till ande, kropp och själ. Deras 

slogan är ”With The Lord For The Children” 

Bo kommer på ett gripande och fängslande men 

även med mycket humor berätta om detta 

livsviktiga arbete. En kort film om arbetet kom-

mer också att visas. 

 

Tisdag 26 april kl 14 i Västerkyrkan 

 

Tidens gång i ord(bok)ens 

historia.  

Om Svenska Akademiens 

ordbok (SAOB)  

   

  

 

I föredraget kommer SAOB:s hu-

vudredaktör Bo-A. Wendt att be-

rätta om ordbokens tillkomsthisto-

ria, dess innehåll och dess förhållande till andra 

ordböcker. 
                                                                           

  



 

RPG-Lundabygdens vårutflykt.  
Resa i österled Tisdagen den 17 maj 

Avresa kl 09.00 

Busskaffe vid ankomst till  

St Olofs kyrka.  

Guidning i kyrkan. 

Lunch på Lilla Vik golf-

restaurang. 

Berättarguidning på Christinehofs 

slott. 

Kaffe på Alunbrukets kaffestuga.  

Besök med guidning på Piraten-

muséet i Vollsjö. 

                                          

 

Utfärd till Malmö-
hus slott  
onsdag den 1juni   
Vi får njuta av försommaren 

blommor och grönska i Malmöhus Slottsträd-

gård.  
kl. 14 Guidad visning av slottsträdgården.   

OBS! Samling vid slottets café kl. 13.45 

Kl. 15 serveras kaffe med dopp till självkost-

nadspris i Slottscaféets trädgård.  

www.slottstradgardenskafe.se Karta finns där! 

http://www.slottstradgardenskafe.se/


 

Meddela Ann-Christine Lindbom om du behöver 

skjuts till Malmö!    

 

Kontakt  
Ordförande Ann-Christin Lindbom,  
tel.: 073 – 752 06 97  

e-post: annchristin.lindbom@gmail.com  

Medlemsavgift  

250 kronor för 2022  

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 

Pingstkyrkan, Eslöv: Sallerupsvägen 37 Eslöv 

  

Hemsida  

www.rpg-lundabygden.se 

 

http://www.rpg-lundabygden.se/


 

 

 

 

 

 

 


