
 

 

LUNDABYGDENS RPG FÖRENING 
PENSIONÄRSFÖRENING PÅ KRISTEN GRUND 

                    VÅREN 2020 

 

 



 

Torsdagen den 23 januari 

kl 14:00 i Pingstkyrkan 

Klaverinstrumenten  

genom tiderna 
 Alissa Tomac är organist/pianopedagog och har sin verksamhet i 

Svenska kyrkan i Sjöbo församling.  Alissa ger en intressant beskriv-

ning i ord och ton av hur de olika klaverinstrumenten har utvecklats ge-

nom tiderna.  Vi får också njuta av vacker musik som Alissa spelar på 

flygel. 

 

Tisdagen den 11 februari kl 14:00 i Västerkyrkan 

Årsmöte 

Förhandlingar och därefter 

Föredrag om  

 Pigrimsvandringar 
Hali Lidell kulturassistent/pilgrimsledare i S:t 

Staffantorps församling. Hali har pilgrimsvandrat 

ca 300 mil på Camino de Santiago i Spanien, S:t 

Olavsleden i Sverige och Norge, Jesus Trail Is-

rael, Dag Hammarsköldsleden i Lapplandsfjällen. Via bilder och berät-

telser tar Hali oss med ut på äventyren längs de historiska pilgrimsle-

derna. All nödvändig utrustning för en sommarvandring på någon av le-

derna kommer att finnas med vid föredraget.      



 

Fredagen 6 mars kl 10:00 Hässleholm 

Distriktets årsmöte 

 

Förhandlingar och därefter medverkar 

Roland Nelsson. 

Roland Nelsson är välkänd pastor, miss-

ionär med internationella erfarenheter 

och kontakter. Han har också varit direk-

tor för Erikshjälpen. 

 

Onsdagen den 11 mars kl 14:00 på Filippi 

Ost inte bara till prästen  

Bengt-Frans Nilsson, ostmästare/konsult från Glimåkra.  

Vi kommer att få några glimtar från os-

tens historia, kultur och tillverkning. 

Frans berättar också om hur man gör sin 

egen ost och vi blir bjudna på smakprov 

från olika ostar.  

 

 

 

 



Tisdagen 14 april kl 14.00 i Pingstkyrkan Eslöv 

 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 

Sösdala Missionsförsamling, Tureholmskyr-

kan. 

Hon berättar och visar bilder om sin resa från en stor familj i 

en storstad i hemlandet till en gård i utkanten av Sösdala. Ma-

risete tar upp olika perspektiv på livet och hur kulturen utma-

nar och berikar en.     

 

Onsdagen 6 maj kl 14.00 på Filippi 

Vi sjunger in våren och sommaren. 

Sångstund/spontankör  

Ingeborg Johannesson har lett 

Frukostkören i Uppåkra för-

samling i många år, en öppen 

kör för alla som älskar att 

sjunga. Nu bildar vi alla en kör, 

där vi börjar med att värma 

upp, fortsätter att sjunga både vår och sommarsånger, ka-

nonsånger, psalmer och andliga visor. ”Gissa sången” ur den 

gamla sångskatten ”Nu ska vi sjunga ” blir det också. 

 



 
Dagsutflykt med RPG Lundabygden 28 maj 
 

I Bibelns och kyrkornas värld  
Kl 09.00 Avresa med buss från Lund, 

Carl Bernlunds gata strax norr om Cen-

tralstation. Vi åker till den lilla byn 

Starby där Urban Lennartsson byggt 

upp Bibelns Värld. Där finns en modell 

av Jerusalem och där hittar vi Herdar-

nas äng, Golgata, Petrus fiskebåt m.m. och vi får en inne-

hållsrik guidning på området. Besöket avslutas med en bib-

lisk måltid, alltså en del av det som man åt på Jesu tid.  
Vid 13-tiden åker vi vidare västerut mot Brunnby där Bern-

hard Agardh möter oss. Här finns Agardhs lanthandel med 

anor från mitten av 1800-talet.  

Vid 15-tiden är vi inbokade för kaffedrickning på Krap-

perups Kaffestuga. Här blir det kaffe med gott tilltugg och 

möjlighet att strosa runt på slottsområdet.  

Nu återstår ett intressant besök i Arilds katolska kapell där vi 

får höra den märkliga historien om Gisela Trapp.  

Vid 18.30 ca är vi tillbaka i Lund.  

Pris: 500 Kronor för medlemmar  

         625 kronor för icke medlemmar 

Anmälan senast 8/5 till Gull-Britt Ohlander 070-554 88 42 

gb_ohlander@hotmail.se eller Sven Gunnar Gunnarsson 

0731-80 38 90 sven.g.gunnarsson@exodusresor 
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Kontakt 
Ordförande Ann-Christin Lindbom, 

tel.: 073 – 752 06 97 

e-post: annchristin.lindbom@gmail.com 
 

Medlemsavgift 

250 kronor för år 2020 

Bankgiro för Lundabygdens RPG: 799-2134 

Swishnummer: 123 641 84 61 

 

Besöksadresser 

Västerkyrkan: Byggmästargatan 21 Lund 

Pingstkyrkan: Stora Södergatan 21 Lund 

Filippi: Sandgatan 14 C Lund 

Pingstkyrkan Eslöv: Sallerupsvägen 37 

 

Hemsida 

www.rpg-lundabygden.se 
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Riksförbundet  
PensionärsGemenskap – RPG  
 
En ideell och partipolitiskt obunden pensionärsor-

ganisation som har sin grund i kristna värderingar. 

Den verkar för äldres rätt och villkor och är öppen för 

alla.  

 
Lundabygdens RPG:s verksamhet syftar till opin-

ionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, för-

medling av samhällsinformation, berikande akti-vite-

ter och gemenskap.  

 
Som medlem i RPG är du försäkrad i samband med 

våra arrangemang dock inte vid bussresor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


