RPG Västerås
Program våren 2020
Onsdagar 14.00 i Ansgarskyrkan

Januari
15 jan "Knutsfest med knytis"
Välkommen med - eller utan - kakor. Lättsam underhållning och presentation av vårprogrammet 2020.
Medverkan av Mårten Gustafsson och Hanna Czitrom Gustafsson.

22 jan "Min mormors faster"
Ett missionärsöde vid förra sekelskiftet då Anna Nyström begav sig till
"jordens yttersta gräns". Anders Fritzson berättar.

29 jan "Vem skrev sången"
Ett program med Leon Lindberg och Gullan Persson.

Februari
5 febr "Klimatkrisen - världens största nyhet"
Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, berättar utifrån sin bok
"Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet".

12 febr kl 13.00 "Årsmöte för RPG Västerås"
19 febr "Kvinnor jag mött"
Asta Matikainen-Lecklin, präst och missionär, berättar om ett stort samhällsengagemang.

26 febr "Låtar på spelmansvis"
Kultur och tradition med Per Torelli och Tomas Fagerberg.

Mars
4 mars "Med huvudet ner och fötterna upp?"
Kerstin och Torbjörn Sjöqvist berättar från sin Nya Zeeland-Australienresa.

11 mars "Vasaloppet och folkhälsan"
Ulf Hållmarker, tävlingsläkare, berättar om risker och nytta med deltagande i
Vasaloppet.

18 mars "72 timmar som gör skillnad"
Hur klarar vi oss i en krissituation? Per Rickman från Civilförsvarsförbundet.

25 mars "Musik med blandad repertoar"
Mats Ekdahl och en grupp ur Ansgarskyrkans musikkår underhåller.

April
1 apr "Att ha, förlora och återerövra en hembygd"
Med exempel från sin forskning om tyskar som kom till Sverige på 50-talet till
följd av kriget, talar Gunilla Zimmerman om betydelsen av att ha en hembygd.

8 apr kl 13.00 "Påsklunch"
Föranmälan. Andakt i kyrkan med Ingvar Gustafsson.

15 apr "Musik- och teatergruppen DraoThea"
från Culturen, Aros Kulturcentrum underhåller.

22 apr "Hälsan i Västmanland"
En livskraft för regional och hållbar utveckling. Fredrik Söderqvist från Region
Västmanland informerar.

29 apr "Ängeln från Malmskillnadsgatan"
25 år i tjänst för utsatta människor. Elsie Lindkvist berättar.

Maj
6 maj "En salig röra"
Aktualiteter och tillbakablickar med Anders Caringer.

13 maj "Vårutfärd"

Heldag. Föranmälan.

Motionspromenad

med eller utan stavar

Tid: Måndagar kl 9.45 Startdatum: 13 jan 2020
Samlingsplats: Trumslagarbackens parkeringsplats
Ansv.: Ingegerd Eklund, tel 070-623 14 01
Barbro Nyström, tel 070-354 37 54

Om RPG Västerås
RPG Västerås är ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap
(RPG), en rikstäckande organisation som är öppen för alla.
Organisationen är politiskt obunden men verkar utifrån kristna
värderingar. RPG samarbetar på riksplanet med andra rikstäckande
pensionärsorganisationer i frågor som rör äldres intressen i samhället.

Medlemskap
Alla är varmt välkomna till våra aktiviteter oavsett formellt
medlemskap. RPG:s medlemmar är olycksfallsförsäkrade vid alla
RPG-aktiviteter samt vid färd till och från dessa.
Medlemsavgiften i RPG Västerås är 250:- under 2020.
Föreningens bankgiro: 232-5611 (ange RPG Västerås)

Kontaktperson
Sven-Olof Vestergren
tel. 076-799 59 23, vestergrens@gmail.com
Vi håller till i Ansgarskyrkan,
Pettersbergsgatan 32

