
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 

ordförande – 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!) 

 

17 januari ”Vårkänningar”.  

Sven Helin och Torsten Sundström trakterar olika 

instrument som piano, klarinett och trumpet.   

 

21 februari Blockflöjtsensemblen Sicken Blås.  

 

21 mars Elever från Karolinska gymnasiets 

estetprogram. 

 

18 april Elever från Kävesta folkhögskola. 

 

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 2018 
 

Onsdagar kl. 14.00 
 

Välkommen till som vi tror 

intressanta samlingar med ett 

varierat innehåll. 

 Samlingarna är öppna för alla 

intresserade! 
 

 

Januari 

31 ”Sången som livsspegel”.  

Anna Lena Evehäll. Lars-Eric Lauenstein. 

”Sångerna som speglar livet”. Vilken är den första 

sång du minns? Vilken 

melodi hör du dig själv 

nynna när du är glad? 

Vilken text bär dig när 

du är ledsen? Så många 

sånger följer oss 

genom livet och 

speglar våra 

erfarenheter, våra liv. 

Här tänker jag dela 

några sånger, melodier 

som följt mig genom 

livet och som hjälpt 

mig att spegla livet.  

mailto:johanssonchrister@yahoo.se


Februari 

28 ”Musik i en 

salig 

blandning”.  

 Jan Inge Hall. 
 

 

 

Mars 

22  

Kl.14.00 OBS! 

Torsdag!  

 

Årsmöte för 

RPG-grupp i 

Hagakyrkan. 

Programinslag: 

Malin Sandell, lokalplanerare vid Stadsbyggnad i 

Örebro, informerar om Karlslundsgården, ett 

vård- och omsorgsboende som byggs på Gäddesta-

vägen i Örebro. 

Servering av smörgåstårta, kaka och kaffe. 

Årsmötesförhandlingar.   

28 Emil Gustafson – förkunnare, mystiker och 

sångförfattare.  

Vi – Lars-Inge Larsson, (drama) Per-Emil 

Jakobsson (piano) och Berthil Jakobson (sång & 

gitarr) dramatiserar Emil Gustafsons levnad och 

sjunger hans sånger. 

 

 

April 

25 ”Mathygien och kökshygien – Du slänger väl 

inte mat i onödan”? Marie-Louise Danielsson-

Tham. Marie-Louise är leg. veterinär och professor 

i livsmedelshygien vid Örebro universitet, och 

restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan. Hon är 

en erkänt duktig pedagog och har erhållit pedago-

giska utmärkelser på Sveriges Lantbruksuniversitet, 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och 

Restaurang- och hotellhögskolan. Hon har varit 

programledare i TV4:s serie Rent Hus samt i SVT 1 

Sveriges Städmästare.  

 

Maj 

30 Kl.13.00 Utflykt till Gula Huset och Gudrun 

Gilbertsson, hembygdsgården och Klockargården i 

Askersund. Eftermiddagskaffe. Särskilt informa-

tionsblad med anmälan kommer senare. 

Augusti 

15 Kl.13.00 Sommarresa till Godegårds säteri. 

RPG resa tillsammans med RPG i Vasakyrkan. 

Utförlig information om resan med anmälan 

kommer i april! 

Foto: Marcus Schiött 


