
Våren är uppståndelsens tid i hela sin kraft.
Att fira naturens rytm gör oss redo 

att uppmärksamma livets rytm. 
Att förstå naturens sammanhang 

ger oss förmåga 
att förstå det andligas sammanhang. 

Nu är det uppståndelsens tid. 
(ur Bönboken Tradition och liv)

I samverkan med 
S:t Mikael Ängelholm, ELM i Ingelsträde och

Lerbergets kyrka

K U L L A B Y G D E N S  R P G
P R O G R A M  v å r e n  2 0 2 0

U n d e r  v å r e n  s t a n n a r  v i  u p p  i  f ö r u n d r a n  o c h  g l ä d j e  ö v e r
G u d s  s k a p e l s e ,  m ä n n i s k a n  o c h  n a t u r e n .

Studiecirkel
Bibelsamtal om Apostlagärningarna
fortsätter varannan måndag kl 18.30 i S:t Mikael.
Information och anmälan till Gunnel Andersson 0702-02 17 56.

Riksförbundet PensionärsGemenskap (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 pensionärs-
kommitté och möter även den politiska oppositionen. www.rpg.org.se

Information om Kullabygdens RPG:
Medlemsavgiften för 2020 är 200 kr/år inkl Seniorposten. 
Bankgironummer: 385-4858. Swish 123 147 51 93
Önskar du mer information om Kullabygdens RPG kontakta någon 
av nedanstående:
Bernhard Agardh, kassör
Tel: 042-34 67 49 / bernhard@agardh.se
Gunnel Andersson, ordförande
Tel: 0702-02 17 56 / gunnel.andersson@ektv.nu
Göran Andreasson, ledamot
Tel: 0706-92 70 16 / goranandreassonsfa@gmail.com
Ulla Bengtsson, sekreterare
Tel: 0730- 30 55 72 / ullasbengtsson@gmail.com
Eva Henriksson, ledamot
Tel: 042-36 71 55 / hewanhen@gmail.com
Elisabeth Lindman, vice ordförande
Tel:042-36 60 24 / hillevittan@telia.com
Representant i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är Bernhard 
Agardh med Thomas Behrens som suppleant.



29 april Café Lerberget
  ”Kulla pastorats Holy honey” - Mia Paulsson,   
  som har bisamhällen på varje kyrkogård i pastoratet,
  berättar om sitt intresse.

5 maj  Vårutflykt med RPG Helsingborg och JP
  resor till Smedjeryds kloster och Hovdala slott.
  Avresa från Rosengårdskyrkan kl 8.30. Vi åker till
  Fikatorpet vid Hallandsåsen där det serveras kaffe
  och fralla. På småvägar fortsätter vi till Smedjeryds
  Serbisk Ortodoxa kloster där vi får information och
  en rundvandring. Efter dagens lunch, som vi intar på
  EFS-Åsljungagården fortsätter färden till Hovdala
  slott där en guidad rundvandring på slottet och
  eftermiddagskaffe väntar.
  Vi är åter i Helsingborg ca kl 17.30. Pris 660:-. Anmälan
  senast den 24 april till Inga Sörliden 042-34 49 35!

RPG distrikt Skåne Blekinge inbjuder till Årsmöte i Hässleholm 
fredagen den 6 mars. Start kl 10.00 med kaffe och förhandlingar.
Under eftermiddagen medverkar Roland Nelson. Anmälan senast 
den 28 februari till Inga Sörliden 042-34 49 35! 

RPG Resor i samverkan med EXODUS RESOR anordnar 
två resor under våren 2020!
 1. Budapest/Ungern den 21-28 april. En resa genom
 sex länder där vårt mål är Budapest, den vackra staden vid
 Donau. Vi ser också den kända Pustan, Balatonsjön m.m.
 Under ner- och uppvägen njuter vi av ett Europa i vårskrud.
 2.  Sylt/Römö den 11-14 augusti Längst ner i sydvästra
 Danmark hittar vi Römö. Tidvatten, enorma sandstränder,
 ett rikt fågel- och djurliv med bl a sälar, de välbevarade
 Römögårdarna och mycket mer finner vi på denna härliga ö.
 Vi kombinerar med besök i Ribe och gör en utflykt till
 grannön Sylt. Vi besöker också Odense på Fyn med sin stora 
 domkyrka. Reseledare blir Carl Magnus Adrian. För vidare
 information om resorna tala med Bernhard Agardh 042-34 67 49.

RPG i Kullabygden inbjuder till ELM:s Missionshus,
Ingelsträde, Lerbergets kyrka och 
S:t Mikaels kyrka i Ängelholm

Fr o m våren 2020 återupptar vi samarbetet med Lerbergets kyrka.

Därför väljer vi att kalla alla våra samlingar

Café
Alla samlingar börjar kl 14.00 om inget annat anges!
Kaffet kostar 40:-. Alla är varmt välkomna, även ickemedlemmar!

22 januari Café S:t Mikael, Ängelholm
  Årsmöte och där efter Peru - Ulla Johansson
  om intryck från en missionsresa.

12 februari   Café Ingelsträde
  Från missionshus till missionshus - Göran  
  Andreasson en av styrelsens ledamöter berättar
  från sitt liv.

26 februari   Café Lerberget
  Mellan himmel & jord - Kurre Anderzohn
  berättar om fallskärmshoppning.

11 mars   Café S:t Mikael, Ängelholm
  Vandring i paradis och bibelträdgård
  Sven Sjunnesson berättar med ord och bild.

25 mars Café Lerberget
  Präst och författare - Joel Jarbo berättar
  om sitt skrivande.

8 april  Café Ingelsträde
  Naturnära trädgårdsdiakoni – rehabilitering?
  Margareta Thomasson berättar utifrån ett
  projekt i Allerums församling.


