
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!) 

 

16 januari. "En salig blandning" Hanna-Karin 

Lundblad, sång och eufonium. Lars-Eric Lauenstein, 

piano. 

20 februari. Nyckelharpsgruppen ”Knavrarna” 

spelar under ledning av Lars-Eric Lauenstein. 

 

  20 mars. Musikelever 

 från Karolinska skolans estetiska program. 

 

17 april. Sång, orgel och lyrik i stilla veckan.  

Inga och Marie Spångberg. 

 

Du inbjuds till 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 2019 
 

Onsdagar kl. 14.00 
 

Välkommen till som vi tror 

intressanta samlingar med ett 

varierat innehåll. 

 Samlingarna är öppna för alla 

intresserade! 
 

 

mailto:johanssonchrister@yahoo.se


Januari 

30 ”Brottsförebyggande råd och tips – med musik”. 

Örebropolisens musikkår.  

Dirigent: Karl-Axel Karlson. 

 

 

 
 

Februari 

27 ”Författarna och staden Örebro – 750 år i 

litteraturen”.  Författaren Clas Thor tar i ord och 

bild oss med på en vandring genom litteraturstaden 

Örebro. Med Slottet i centrum är det en rik 

skattkista fylld med berättelser – om livet sedan 

1200-talet och fram till våra dagar.  

Servering av smörgåstårta, kaka och kaffe. 

(RPG bjuder!)  

I anslutning till ovanstående samling blir det 

årsmöte för RPG i Hagakyrkan! 

 

 
 

 

Mars 

27 Rätt folk eller folkrätt? Bosse Härdne, 

ekumenisk följeslagare i Palestina och Israel, 

berättar till egna bilder. Bosse har arbetat som 

religions- och historielärare och sedan pensionen 

för fem år sedan har han arbetat som svenskalärare 

för flyktingar, framförallt från Mellanöstern. 

 

 

April 

24 ”Hur får man ett nytt liv bakom murarna”?  

Lars-Gunnar Skogar berättar om sitt arbete som 

andlig vägledare på ”klostret” - anstalten i Kumla. 

Lars-Gunnar är pastor i Equmeniakyrkan och har 

varit pastor i Hagakyrkan, Örebro. 

 

Maj 

29 Tillsammans i sång med Kajsa och Peo 

Holmberg. En glad värmländska och en trevlig 

närking som tillsammans spelar och sjunger glad 

musik med hög igenkänningsfaktor. 

 

 


