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Program för VÅREN 2023 

 
 

  I samarbete med Bilda 
 

 

 

 



Onsdag 18 januari kl 14 i Västerkyrkan. 

 

Medverkande: Ewa-

Gun Westford, tidigare 

presstalesman vid poli-

sen, med lång erfarenhet 

av polisyrket berättar 

från sitt liv under rubriken;   
 

Jag var inte bara polis. Jag var människa 

också! 

 

Torsdag 9 februari kl 14 i Västerkyrkan 

RPG Lundabygdens årsmöte med sed-

vanliga årsmötesförhandlingar därefter 

kommer Second handor-

ganisationen Erikshjäl-

pen att informera om sitt 

viktiga arbete.  

Erikshjälpen är en barn-

rättsorganisation med en ideell second 

hand-verksamhet med en gemensam vis-

ion; En förändrad värld där barns drömmar 

får liv. Erikshjälpen arbetar för att stärka 

och hjälpa barn lokalt och globalt 



Onsdag 1 mars kl 14 på 

Filippi 

Rwanda-Afrikas hjärta.  

I ord och bild beskriver 

Kristina Sundler landet 

där fåglarna sjunger i en underbar natur i 

ett land som anses vara ett av Afrikas säkr-

aste länder men där också fattigdom och 

osäker tillvaro gör sig påmind. Ett omfat-

tande missionsarbete bedrivs, något som 

Kristina kan berätta om. 
          

Lördag 11mars kl 11:00  

RPG-distriktet Skåne -Blekinges års-

möte i Hyllie Park, Malmö. 

 Efter årsmötes-

förhandlingarna 

planeras en rund-

vandring och in-

formation om 

Hyllie Park. Linda Axelsson, rektor, kom-

mer sedan att berätta om ukrainaprojektet. 
 

 



Tisdag 21 mars kl 14 i Västerkyrkan 

 

Eva Kunda Neidek, 

musikansvarig i Väs-

terkyrkan, sjunger 

tillsammans med oss 

solskenssånger och 

andra sånger.  

 

 

Torsdag 20 april kl 14  

Besök hos Malmö Ekumeniska RPG-

förening Plats: Stadionkyrkan 

Stensjögatan 1. 

Vi får lyssna till Lisa och Lars Hörnberg 

som ger oss en bild av sitt arbete i Rumä-

nien. 

 

 

 

http://www.rpg.org.se/documents/313/Malm%C3%B6_ht_17.pdf
http://www.rpg.org.se/documents/313/Malm%C3%B6_ht_17.pdf


Onsdag 3 maj kl 14. Vandring i Dalby 

Söderskog 

Annamaj Andersson 

tar med oss på en 

vandring i Dalby Sö-

derskog. Där njuter vi 

av Guds vackra natur 

och intar vårt egna medhavda fika. 

 

Måndag 15 maj kl 09-18 Vårutflykt 

Vi reser med buss mot 

nordväst med spännande 

resmål i en härlig gemen-

skap. Information kommer! 

 

Fredag 9 juni kl 14 Sommarfest i Väs-

terkyrkan. 

Vi träffas i den spirande grönskan och nju-

ter av försommaren tillsammans i en härlig 

gemenskap. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Busscar_Vissta_Buss_Elegance_360.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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 



Kontakt  
Ordförande Ann-Christin Lindbom,  

tel.: 073 – 752 06 97  

e-post: annchristin.lindbom@gmail.com  

Medlemsavgift  

250 kronor för 2023. Betalas in under januari  

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 

 

 

 

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


 

 

Välkomna! 


