Vandringar, torsdagar kl 10

RPG-kören

utom 26 maj, då kl 08.00. Vi är ute ca
11⁄2 - 2 tim och vandringarna är ca 2,5 –
3 km. Ta med egen ka som vi intar på
någon trevlig plats längs vandringen

Träffas nu några gånger per termin i
hemmiljö och sjunger tillsammans.
Kontakt: Sigbritt Paulander,
072-7290975

Kontakt: Lars Wikström, 070-5722154

Start 10 jan kl 15–17
Kontakt: Agneta Boström, 070-9904734

3 mars. Gustavslund
P-platsen vid ICA-affären på
Mangårdsgatan, en tvärgata till
Fältarpsvägen nära Österleden.
17 mars. Nya Oceanhamnen
Knutpunktens P-platsen ovanför
stationen.
31 mars. Drottninghög inför H22
Lidls P-plats vid Drottninghög, snett
emot ICA Maxi på Berga.
14 april., skärtorsdag. Vasatorps
trädgård och lite Barnens skog
P-platsen vid Barnens skog, mitt emot
Filborna-skolans P-plats med infart från
Sockengatan norra delen.
28 april. Bruces skog och nya
vattentornet
P-platsen söder om nya vattentornet.
Vid nybyggda toaletthuset. Kör in från
cirkulationsplatsen vid Österleden mot
vattentornet. Platsen fungerar också
som Covid-19 testområde.
12 maj. Wilson park och Husensjö
P-platsen vid St Olofskyrkan på
Jönköpingsgatan.
26 maj. OBS! Kl 08.00!!
Väla skogs naturreservat med Gök-otta
P-platsen vid reservatet. Infart från
Kanongatan strax nordost om
Brandstationen på Berga. .

Bokcirkel i Rosengårdskyrkan

RPG-grupper i
Slottshagskyrkan

Tisdagar kl 14-16
25 jan, 8 feb, 22 feb, 8 mars, 22 mars, 5
april

Stickcafé

Kontakt: Monica Salomonsson,
072-7328749

Schack

Kontakt: Göte Olsson, 079-3408644

Bibelstudium

Kontakt: Bengt Lissvall,
070-4971070

Till samtliga
samlingar gäller:
Ta med eget ka!”

Pingstkyrkan
Gåsebäcksvägen 10. Buss 4.
Kontakt: Anita Bjursell, 070-99 29 367
Rosengårdskyrkan
Brytstugevägen 2. Buss 4, 8
Kontakt: Kerstin Olofsson, 070-66 81 631
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Slottshagskyrkan
Nedre Långvinkelsgatan 26
Kontakt: Göran Salomonsson, 070-79 24 350

i Helsingborg

Tisdagsträffen
Tisdagar kl 14.00
Något för dig som är
dagledig!

Våren 2022

Tisdagsträffen...
är en öppen gemenskap för alla
som vill träffas i trivsam och
berikande samvaro. Varje gång har
vi en kort andakt, lyssnar till
dagens gäst och dricker kaffe.

RPG har, i likhet med andra
pensionärsorganisationer (PRO
och SPF), överläggningsrätt med
regering och departement i frågor
som rör pensionärer.

Ingen deltagaravgift denna termin.

RPG-distriktet Skåne-Blekinge är
representerat i Region Skånes
centrala pensionärsråd.

...

Verksamheten är ansluten till RPG
(Riksförbundet PensionärsGemenskap). www.rpg.org.se.
RPG är en ideell och partipolitiskt
obunden intresseorganisation som
vill värna människan utifrån
kristna värderingar.

RPG-Distriktet SkåneBlekinge

www.rpg-skaneblekinge.se
4 mars Årsmöte i Västerkyrkan i
Lund.
Kontakt: Ann-Christin Lindbom,
073-7520697

RPG är representerat i
Kommunala PensionärsRådet.
Medlemsavgiften i RPG är 240:per år.
RPG i Helsingborg har bankgiro:
218-2186.

Vid våra samlingar iakttar
vi försiktighet och håller
avstånd!
Vi utgår från att du är
vaccinerad mot covid 19!
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Som medlem i RPG...
....får du Seniorposten, som utkommer fem gånger per år.
...är du försäkrad på väg till och från RPG-samling.
...har du möjlighet att teckna förmånliga försäkringar.
...har du möjlighet att få rabatter med Smart Seniorkortet på olika
produkter till exempel, apoteksvaror, glasögon, hygienprodukter, telefon,
hotell med mera. Beställ ditt Smart Seniorkort på www.smartsenior.se
eller ring tel 08-41042610. Uppge kod ”RPG2022”.

PROGRAM
Välkommen till RPG-Tisdagsträffen i
Rosengårdskyrkan. Ta med eget ka!
18 januari

”Årsmöte
Efter årsmötet blir det sång och
musik av Lars Wikström.
1 februari

”När Gud stänger en dörr
öppnar han alltid ett
fönster
Keramikern Lillemor Larsson,
Stoby.
15 februari

”Judiskt liv i världen och i
Helsingborg samt om de
judiska traditionerna från
födseln till döden
Gideon Beil, tidigare ordförande i
den judiska församlingen i
Helsingborg.
1 mars

”Säg det med en sång
Sångarpastorn Dan Inge Olsson.
15 mars

”Transsibiriska Järnvägen”
Sten Ullerud, Malmö tar oss med
på en resa med den

mytomspunna Transsibiriska
Järnvägen. En 787 mil lång resa
genom Ryssland, Mongoliet och
Kina.
29 mars

”Skall jag vara rädd eller
försiktig?
Peter Karström, kommunpolis i
Helsingborg.
12 april

”Glimtar från
Equmeniakyrkans
relationer i Ryssland
Bengt Åkesson,
församlingsutvecklare i
Equmeniakyrkan
26 april

”I vårens och sommarens
tid
Ett bildspel med tal, sång och
lyrik av Ulla och Ivar Karlstrand,
Karlskrona.
10 maj …
…från Rosengårdskyrkan.
Planerad vårutfärd.

