
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!) 

 

21 september Lydia Lithells sångskatt! 

Vid höstens första lunchmusik får vi ta del av 

hennes vackra sånger framförda av Lydias ättlingar. 

Två av Lydias döttrar, Gunilla och Solveig gästar 

Hagakyrkan med sina män Evert och Björn.  

 

19  oktober ”Stråkklanger” 

Lars-Eric Lauenstein med vänner musicerar. 

 

16 november "Solen går och lägger sig"  

Lennart och Solvieg Ågren. 

 

7 december ”Musikaliska minuter” 

 med elever från Karolinska skolan. 

 

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 HÖSTEN 2016 
 

Onsdagar kl. 14.00 
 

Välkommen till som vi tror 

intressanta samlingar med ett 

varierat innehåll vid 

trivselträffar/RPG-samlingar 

under hösten! 

 

 Samlingarna är öppna för alla 

intresserade! 
 

mailto:johanssonchrister@yahoo.se


Augusti 

 

31 På genomresa!  

Sång och musik med Caroline Ericson Welin. 

Caroline berättar att hon haft förmånen att få sjunga 

i många olika sammanhang, med en genrebredd 

från klassisk sopran till enkel visa, jazz, gospel och 

popballad. Hennes två favoritsångböcker är 

Svenska Psalmboken och Psalmer och Sånger. 

 

 
 

September 

 

28 ”Den komplicerade relationen mellan Islam och 

Kristendom”  

Lars Ströman. Lars är politisk redaktör på Nerikes 

Allehanda, är aktiv i Svenska kyrkan och har ofta 

skrivit om förutsättningarna för samlevnad mellan 

olika trosriktningar. 

 

 
 

Oktober 

  

26 "Kvarntorpshögen - 

miljöhot eller gruva?”  

Bert Allard. 

Bert är professor emeritus i 

kemi- och miljövetenskap vid 

Örebro universitet från 2014 

och ledamot av Kungliga 

Vetenskapsakademin 

 

November 

 

23 Adventstoner  

med Mats Backlund, Kristinehamn. 

Mats var tidigare verksam i Örebro som 

musikledare i olika sammanhang under 13 år. Finns 

nu sedan 5 år på Musikhögskolan i Ingesund 

(Arvika) som köransvarig och är musikalisk ledare 

för Sånger för Livet.  

Vasakyrkans RPG inbjudna! 

 

 
 

 
 

 

December 

 

14 Lucia!  

Elever ur Hagaskolans årskurs 6 med musiklärare 

Bengt-Olov Johansson. 

Tillsammans med Haga PRO. 

 

 


