
Våra VANDRINGAR (kl 10) 
har två huvudsyften; 


 Att ge oss god motion i trivsam samvaro. 
 Under ledning få lite ny kunskap om 

spännande delar av vår stad och stadens 
natur. 
 Om Du är osäker på samlingsplatsen eller 
har svårt att ta Dig dit så ring Lars. 
Telefon se nedan.  
Vi har plats till sju personer i vår bil!  
De flesta av våra startplatser kan Du nå 
med buss. Kolla på linjenätet.  
Vandringarna förutsätter som vanligt 
”tjänligt väder”. Är Du osäker eller har 
några andra frågor så hör av Dig till Lars 
Wikström på tel 070-572 21 54.  
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna att delta i 
våra vandringar! 

1 september  
Tallskogsleden Del norr.  
Miatorp. Samling korsningen 
Skogsgatan / Rönnegatan. Strax 
öster om nya höghusen i anslutning 
till gamla spårvägsstallarna. 
15 september  
Tallskogsleden Mellersta delen. 
Samlingsplats som 1/9.  
29 september 
Tallskogsleden Södra delen. Samling 
Koppargatan / Stålgatan. 
Koppargatan går österut från 
Kemiras huvudinfart. 
13 oktober 
Stadsvandring i konsul Ingelssons 
fotspår. Samling Stadsteaterns entré. 
27 oktober 
Pilgrimsvandring med Lennarth 
Nilsson. Saml-pl Slottshagskyrkan. 
10 november 
Nya Mariastaden. Samling P-plats 
vid affären mellan Kullavägen och 
Grepgatan. Kör till höger i rondellen 
Kullavägen/Pilshultsvägen.  

 

 RPG-kören

Träffas nu några gånger per termin i 
hemmiljö och sjunger tillsammans. 
Kontakt: Sigbritt Paulander, 
072-7290975. 
RPG-grupper i Slottshagskyrkan 
Tisdagar kl 14-16. 
4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 29 nov. 
Stickcafé

Kontakt: Monica Salomonsson, 
072-7328749. 
Schack

Kontakt: Göte Olsson, 079-3408644. 
Bibelstudium

Kontakt: Bengt Lissvall, 
070-4971070. 

Bokcirkel i Rosengårdskyrkan 
Start 12 sept kl 15-17 
Kontakt: Agneta Boström, 
070-9904734.

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

 
Slottshagskyrkan 
Nedre Långvinkelsgatan 26 

Kontakt: Göran Salomonsson, 070-79 24 350 


Till samtliga 
samlingar gäller:

Ta med eget fika!”

i Helsingborg 

Hösten 2022Tisdagar kl 14.00  
Något för dig som är 
dagledig! 



13 september 
”Nils Poppe – gycklaren 
och människan”
Gunilla och Thomas Poppe 
Bildspel, Berättelse, Sång 

27 september 
MAF (Mission Aviation 
Fellowship)
Pelle Enochsson, Kristianstad, 
berättar om flyghjälp till 
människor på jordens mest 
isolerade platser. 

11 oktober 
”Regnskog – jordens 
lunga”
Den kände naturfotografen 
Ingmar Skogar berättar och visar 
bilder 

25 oktober 
"Präst och författare"
Joel Jarbo, präst i Lerbergets
kyrka, berättar om sitt liv som
präst och sitt författarskap 
med sin senaste bok "Evigt liv"

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. 
Deltagaravgiften är 20:-, för icke- 
medlemmar 40:-.
Verksamheten är ansluten till RPG 
(Riksförbundet Pensionärs- 
Gemenskap). www.rpg.org.se. 
RPG är en ideell och partipolitiskt 
obunden intresseorganisation som 
vill värna människan utifrån 
kristna värderingar. 

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”. 
  

RPG har, i likhet med andra 
pensionärsorganisationer (PRO 
och SPF), överläggningsrätt med 
regering och departement i frågor 
som rör pensionärer.  
RPG-distriktet Skåne-Blekinge är 
representerat i Region Skånes 
centrala pensionärsråd.  
RPG är representerat i 
Kommunala PensionärsRådet. 
Medlemsavgiften i RPG är 240:- 
per år. 
RPG i Helsingborg har bankgiro: 
218-2186.

8 november 
”Lite blandat från vår 
svenska visskatt”
Sånger med Lars Wikström 

22 november 
”Genom allt”
Sångarparet Gerd Lindgren 
(Ebegård) och Dahn Hector, 
Älvängen, sjunger och spelar 

6 december 
Lucia

24 januari 
Årsmöte

Välkommen till RPG-Tisdagsträffen i  
Rosengårdskyrkan. Ta med eget fika!

PROGRAM

RPG-Distriktet Skåne-Blekinge

www.rpg-skaneblekinge.se 
16 sept Åhusdagen 
18 nov RPG-universitetet 
Kontakt: Ann-Christin Lindbom, 073-7520697

http://www.smartsenior.se
http://www.rpg.org.se

