
Gud, genom årtusenden
har ditt Ljus lyst mot oss
från ett nyfött barns ansikte
i Betlehems krubba,
som ett tecken
på din goda närvaro,
trots världens ondska och våld.

Inför ett nytt år ber vi dig:
Led oss från död till liv,
från lögn till sanning,
från vanmakt till hopp,
från rädsla till tillit,
från hat till kärlek,
från krig till fred.

Hjälp oss att tända ljus
i stället för att förbanna mörkret och
låt din frid fylla våra hjärtan, vår 
värld, hela universum.

RiksförbundetPensionärsGemenskap RPG
är en rikstäckande pensionärsorganisation med kristen inriktning (den enda i 
Sverige). Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och politisk uppfattning.
RPG finns med i regeringens pensionärskommitté och möter även den politiska 
oppositionen. www.rpg.org.se

Information om Kullabygdens RPG:
Medlemsavgift för 2023 är 240 kr/år inklusive Seniorsposten.
Bankgironummer: 385-4858. Swish 123 147 51 93
Önskar du mer information om Kullabygdens RPG kontaktar du någon 
av nedanstående:

Gunnel Andersson, ordförande
Mobil: 070-20 21 756. Mail: gunnelbiandersson@gmail.com

Ulla Bengtsson, sekreterare
Mobil: 0730-30 55 72. Mail: ullasbengtsson@gmail.com

Eva Henriksson, ledamot
Mobil: 0725-40 80 81. Mail: hewanhen@gmail.com

Elisabeth Lindman, vice ordförande
Mobil: 0730-37 48 60. Mail: hillevittan@telia.com

Kerstin Nilsson, kassör
Mobil: 0768-40 54 75. Mail: kerstin.04265054@telia.com

Per Ringdahl, ledamot
Mobil: 070-553 80 73. Mail: per@ringdahl.se

Ledamot: utses vid årsmötet 2023 02 01

Representant i Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
i Höganäs är Thomas Behrens med en suppleant 
som utses vid årsmötet 2023 02 01.

KULLABYGDENS RPGKULLABYGDENS RPG
PROGRAMPROGRAM
VÅREN 2023VÅREN 2023



till de samlingar som RPG i Kullabygden inbjuder till
i samverkan med S:t Mikael Ängelholm, Lerbergets kyrka,
Klockaregården i Farhult-Jonstorps församling och Bilda
Studieförbund.

Varje samling börjar kl 14.00, innehåller en andakt 
och kaffe serveras till en kostnad av 40:-.

Februari    1  Café Mikael, Ängelholm
  Årsmöte 2023, därefter
  Från Mozart till Shostakovitcs
  ett sångprogram med Sigbritt Paulander 
  och Hans Göran Karlsson

Februari    15  Café Lerberget, Lerbergets kyrka
  Musik i vård, omsorg och hälsa – 
  en mänsklig rättighet
  Ulrika Gudmundsson Schönberger, 
  projektledare inom Region Skåne, 
  Musik Syd - Kronoberg

Mars         1  Café Klockaregården, Farhult
  Vi sjunger gamla läsarsånger 
  tillsammans med prästen Allan Svensson 
  och hans gitarr

Mars         15  Café Mikael, Ängelholm
  Jag kommer med glädje …
  ett sångprogram med prästen Karin 
  Håkansson om glädjen och kraften det ger 
  att skriva nya psalmer.
  Kreativitet är bra för hälsan

                 

Mars         29  Café Klockaregården, Farhult
  Att byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå
  Lena Klasson från Sjukhuskyrkan i Helsingborg 
  talar om dess betydelse när vi hamnar på sjukhus

April          12  Café Lerberget, Lerbergets kyrka
  Att vara konstnär
  Olof Behrens, berättar om sitt eget skapande 
  och att vara ung konstnär.
  En bild säger ibland mer än tusen ord.

April          26  Café Mikael, Ängelholm
  Antiaging för rösten
  Prof. Elisabeth Bengtsson-Orpitz talar om 
  röstens åldrande och hur vi kan bevara 
  rösten fräsch och välklingande till livets slut.

Maj           16  Utfärd till södra Halland
  Heldag tillsammans med Helsingborgs RPG 
  och Jan Pettersson. Program kommer.
  Anmälan senast den 2/5 till Gunnel Andersson
  Pris ca 600:-

 Maj          31  Sommarcafé, Heljarödsgården

Välkommen

RPGs Distriktsårsmöte äger rum den 11 mars 2023
på Hyllie Parks Folkhögskola med start kl 11.00 med 
kaffe följt av Årsmötet. Efter lunch följer en rund-
vandring med information om Hyllie Park och därefter 
berättar skolans rektor Linda Alexandersson om 
ett Ukrainaprojekt som skolan har tillsammans med 
åtta församlingar. 15.00 blir det kaffe och avslutning.


