
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!) 

 

15 januari. Jannike Huss, sång, och 

Lars-Eric Lauenstein, piano och orgel. 

 19 februari. Kerstin Landell, sång, och 

Anders Jägergård, gitarr. 
 

 18 mars. Börje Ström, orgel. 

 

15 april. Nyckelharpsgruppen Knavrarna. 

 

Du inbjuds till musik  

och direkt efter musikstunden serveras en 

sopplunch med hemlagad soppa, hembakat bröd, 

kaffe och kaka. Pris: 50 kr. 

 

 Ett bra tillfälle att bjuda med någon 

 granne och vän!  

TRIVSELTRÄFFAR/RPG 

i Hagakyrkan, Örebro 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAM VÅREN 2020 
 

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 

29 Prästen och Elvisfantasten Hans-Eric Hägg 

sjunger och spelar Elvislåtar och lite eget. 

Hans-Eric är präst, låtskrivare, fotbolls-, hockey- 

och Elvisfantast. Han har arbetat många år inom 

EFS, präst i Lerbäck-Snavlunda i 16 år, nu pen-

sionär som vikarierar i Längbro församling.  

 

 
 

Februari 

26 ”Min mormors faster.” 

Anders Fritzson berättar med 

stöd av bilder och rekvisita om 

missionären Anna Nyström som 

vid förra sekelskiftet begav sig 

till ”jordens yttersta gräns.”  

 

Kl. 15.45 Årsmöte för RPG i 

Haga. 
 

Mars 

10 tisdag kl. 14.00 Tonernas oändlighet.  

Olov Olofsson, prof. emeritus, Musikhögskolan 

Stockholm. Olov är en duktig musiker som spelar 

orgel och piano samt är en fängslande berättare om 

musikens värld. RPG i Haga inbjudna till Kafé 

Vasa. 

 

13 fredag kl.14.00 Vårmöte i Filadelfiakyrkan. 

Mogna vackert – en personlig resa med viktiga 

vägskäl och möjliga val. Britta Hermansson. Sång 

av Korsbandet. Arr: RPG Kommunförening Örebro. 

 

25 Miljarder till 

fängelser eller? 

Kriminella tar över – vi 

har metoden som föränd-

rar. Börje Erdtman från 

Ankarstiftelsen förmed-

lar många spännande 

möten med medmänni-

skor som han mött via 

olika projekt i Colombia.  

Sång av Dan Eclund. Insamling till Ankarstiftelsen. 

30 måndag kl.10.00 Årsmöte för RPG 

Kommunförening, Örebro i Hagakyrkan. Servering. 

Årsmötesförhandlingar. 

 

April 

29 Musik för själ och hjärta! Ett varierat program i 

varm ton med Håkan Tengberg, cello och Hans-

Lennart Raask, piano. Håkan från Vargön och Hans-

Lennart från Lerum förmedlar allt från den kristna 

sångskatten till populärmusik och olika slags 

klassiska 

pärlor som 

passar för 

cello och 

piano. ”Vi 

binder sam-

man pro-

grammet 

med intres-

santa bakgrunder och presentationer till den musik 

vi spelar.” 

 

Maj 

27 Musiken och tron! Sonya Wallentin, ny försam-

lingsherde i Längbro församling från 24 februari 

2020. Sonya kommer att 

presentera sig själv och 

berätta om sin väg 

genom Sverige, där 

musiken och tron burit 

henne genom livet. Hon 

började på musikhög-

skolan i Örebro i början 

av 90-talet, men kallel-

sen till präst växte sig 

starkare och ledde henne 

vidare till prästvigning i 

Strängnäs domkyrka 

2002. 

 

Juni 

27 lördag. Resa till Ingmarsspelen i Nås, Dalarna. 

Rune Lindströms dramatisering av Selma Lagerlöfs 

Jerusalem. Pris för buffé och teater: 470,00 Pris för 

bussresa tillkommer. 

Ankomst till Nås omkring kl.12.00 för buffé. 

Teatern börjar kl.15.00 

Mer detaljerad information kommer senare. 

Arr: RPG Kommunförening, Örebro. Vid frågor: 

Kontakta Christer Johansson 0705-70 73 27 

 

Augusti 

12 Utfärd i sommartid med Vasa RPG. Detaljerat 

program kommer senare. 


