
Arr: RPG i Hagakyrkan,  

Skäpplandsgatan 29, Örebro  

och studieförbundet Bilda.  

 

 

 

 

Trivselträffarna/RPG i Hagakyrkan  
är öppna för alla intresserade. 

Vid varje samling serveras kaffe med hembakat 

bröd till en avgift på 30 kr.  

Har du frågor eller önskar du bli medlem i RPG  är 

du välkommen kontakta 

ordf. i Hagakyrkans RPG – Christer Johansson. 

Tel. 019-12 33 45 eller 0705-70 73 27 

e-post: johanssonchrister@yahoo.se 

 

 

 

 

 

LUNCHMUSIK med SOPPLUNCH 

Onsdagar kl.12.10 (OBS: tiden!) 

 

18 januari Gunnar Breving framför ”Visor i vintertid.” 

 

15 februari "Psalmodikon och nyckelharpa.” Lars-Eric 

och Gunilla Lauenstein.  

 

22 mars ”Solen går och lägger sig.” Lennart och 

Solvieg Ågren. 

 

19 april ”Vårtoner” med elever från Karolinska 

gymnasiet, estetprogrammet. 

 

Du inbjuds till c:a 20 minuters musik  

och direkt efter musikstunden serveras en 

sopplunch med hemlagad soppa, hembakat bröd, 

kaffe och kaka. Pris: 40 kr. 

 

 Ett bra tillfälle att bjuda med någon 

 granne och vän!  

TRIVSELTRÄFFAR/RPG 

i Hagakyrkan, Örebro 

 

 

PROGRAM VÅREN 2017 
 

Onsdagar kl. 14.00 
 

Välkommen till som vi tror 

intressanta samlingar med ett 

varierat innehåll. 

 Samlingarna är öppna för alla 

intresserade! 
 

Januari 

 

25 ”Örebro växer snabbare än någonsin – finns det 

en plan och hur är det tänkt?” 

Kommunalrådet Björn Sundin. 

 

 
Foto: Ulla-Carin Ekblom 

 

mailto:johanssonchrister@yahoo.se


Februari 

 

9 OBS torsdag kl. 14.00! Årsmöte för RPG. 

Programinslag: ”Mata vinterfåglar!”  

Ornitolog Leif Sandgren. Servering av smörgåstårta, 

kaka och kaffe. Årsmötesförhandlingar.   

 

 

22 ”Mirjams väg till 

Örebro Slott!”  

 

Mirjam Andersson 

från Garphyttan 

berättar om sina år på 

Örebro slott som 

”husfru”. Mirjam har 

också med sig en del 

egen konst som hon 

berättar omkring. 

 

 

 

 

 

 

Mars 

 

21 OBS tisdag kl.14.00! ”Som när ett barn kommer 

hem om kvällen!” Ett program om Göte Strandsjö. 

Erik Ström och Jan-Erik Sandvik.  

Hagakyrkans RPG inbjudna till Vasakyrkans RPG! 

 

29  

Lydia Lithells 

sånger och 

liv presente-

ras av med-

lemmar ur 

familjen. 

 

April 

 

26 ”De kristna i det heliga landet!” Pastor Ulf 

Schöier berättar om möten med människor i Israel 

och Palestina, i Jerusalem och på Västbanken. Ulf 

har gjort flera vandringar i Israel-Palestina bl. a. 

från Nasaret till Betlehem. Han var också tillsam-

mans med sin hustru Gunnel volontär vid Bildas 

studiecenter i Jerusalem i tre månader hösten 2016. 

Maj 

 

31”Våren och Mats tar ton!” Mats Backlund, 

Kristinehamn. Mats var tidigare verksam i Örebro 

som musikledare i olika sammanhang under 13 år. 

Finns nu sedan c:a 5 år på Musikhögskolan i 

Ingesund (Arvika) som köransvarig och är 

musikalisk ledare för Sånger för Livet. Vasakyrkans 

RPG inbjudna!  

 
 

 

Augusti 

 

16  

RPG resa tillsammans med RPG i Vasakyrkan. 

Utförlig information om resan med anmälan 

kommer i april! 


