LUNDABYGDENS
RPG–FÖRENING
PENSIONÄRSFÖRENING
PÅ KRISTEN GRUND

hösten 2022

Riksförbundet
PensionärsGemenskap – RPG
Är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation 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
opinionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande 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

Måndag den 15 augusti
kl 14. Lokal Filippi.
Sång med Karin och
Rickard Johansson.
Karin och Rickard sjunger
andliga sånger, gamla och
nya. Många av dessa i countrystil.
Torsdag 25 augusti
Utfärd till Johanna
Muséet, Skurup.
Minnenas museum
Välkommen till Johanna
Muéeet, ett tekniskt- och
allmänt museum och
dessutom Skånes större
enskilda museum med
veteranbilar, motorcyklar, vardagliga bruksföremål för hem och arbetsplatser, musikmaskiner, leksaker, café och presentbutik
Ägaren Bengt Almqvist guidar och vi dricker
kaffe i deras kafeteria.

Inträdet betalas av föreningen. Var och en betalar
sitt eget fika som kostar 65 kronor per person för
kaffe och ost- och skinkmacka eller kakfat.
Samling kl 13.30 vid Johanna Muséet.
Samåkning rekommenderas.
Anmäl om du behöver skjuts.
Anmälan till Thomas Niklasson
tel.: 073-349 00 48
E-post: thomas.bg.niklasson@gmail.com

Torsdag den 8
september kl 14 i
Västerkyrkan
Gunnel Andersson
berättar om
Britt G. Hallqvist
och Lina Sandell.
Britt G. Hallqvist (1914 - 1997) var poet, författare, psalmdiktare och översättare. Allkonstnär är
ordet som kan användas för att beskriva henne!

Psalm 21 – Måne och sol
Måne och sol
Vatten och vind
Och blommor och barn
Skapade Gud
Himmel och jord
Allting är Hans
Herren vår Gud vill vi tacka
Tisdag den 27 september kl 14
i Västerkyrkan
Matts Martinsson.
Präst i Svenska Kyrkan
och numera pensionär.
Han har arbetat som bataljonspräst i många länder
bland annat på Balkan

Onsdag den 19 oktober kl 14. Lokal
Filippi.
Hur används projektpengarna som
kommit från staten inom äldreomsorgen?
Redovisning av hur dessa projektpengar använts
tills nu.
Medverkande från kommunen:
Kvalitetsutvecklare Sofia Nissmark
och
demenssjuksköterskorna
Elin Nilsson och Pia Jonsson.

Tisdag den 8 november kl 14.
Lokal Västerkyrkan.
David Castor - EFS präst- berättar
om Norea Radio "Hopp över alla
gränser"
Norea Radio bedriver mediamission från Sverige,
Danmark och
Norge samt samarbetar med en rad
internationella organisationer.
Se mera på www.norearadiosverige.se.
David Castor är även känd från SVT:s program
Tro, Hopp och Kärlek. David rättar och kompletterar även texter på Wikipedia samt är en duktig
amatörfotograf. Vem som helst får använda hans
fria bilder utan upphovsrätt!

Onsdag den 30 november kl 14
Lundabygdens RPG har julfest i
Västerkyrkan.
Sång, musik, underhållning, lotteri och julig förtäring.

Önskar er alla
en riktigt God Jul
och
ett Gott Nytt ÅR!

Distriktet
Distriktets Åhusdag fredag den
16 september.
En dag med Ellinor Ädelroth och MAF
berättar om sitt samarbete i bla
Kongo
Professor emerita Ellinor Ädelroth, som
bland annat varit ledare för PMU:projekt på Panzisjukhuset i Bukavu, DR
Kongo, är en av dem
som i år får ta emot Konungens Medalj. Hon får
utmärkelsen för sina betydande humanitära insatser.
MAF (Mission Aviation
Fellowship) bildades
1945 och är idag världens
ledande organisation
inom flyghjälp. De har huvudkontor i England,
Australien och USA och en flotta på drygt 135
plan som flyger i fler än 35 utvecklingsländer.

Det övergripande syftet med verksamheten är att
med hjälp av lätta flygplan nå människor på isolerade platser med medicin, sjukvård, mat, vatten
och annan katastrofhjälp. Hela verksamheten finansieras med gåvor.

RPG universitetet
Fredag den 18 november.
Lokal Pingstkyrkan.
Medverkande:
Anders Rosengren och Ådne Steen
Professor Anders Rosengren
talar om
Hälsa till kropp o själ.
Leg. läkare, professor, arbetar
integrerat med kliniska undersökningar, bioinformatik och
experimentella studier. Han
leder också forskningssatsningen om Livsstilsverktyget
för att förebygga och behandla livsstilssjukdomar

Ådne Steen, vd för Igelösa Life Science Community där man bland annat utvecklat metoder där
man kan vänta upp till ett
dygn och sedan transplantera lungor och
hjärta. Man arbetar även med en metod som gör
att vi kan öka antalet organ som är aktuella för
transplantation.

Detaljerade program för Åhusdag och
RPG-universitet med inbjudan, tider
och priser kommer senare!

Kontakt
Ordförande Ann-Christin Lindbom,
tel.: 073 – 752 06 97
e-post: annchristin.lindbom@gmail.com
Medlemsavgift
250 kronor för 2023
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
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