
Torsdag 8 september Terminsupptakt
”Ett program om konst och musik” med 

Lilian och Göran Olsson

Torsdag 29 september 
”Samerna och kyrkan”

Stig Öberg

Torsdag 13 oktober
Distriktsdag för RPG Distrikt Stockholm-Gotland 

OBS! i Norrmalmskyrkan

Eva Cronsioe och Suzanne Molin

Torsdag  27 oktober
”Näsdukar för skratt och gråt året om.”

Katarina Segerbank, 

Torsdag 24 november
”En hjälp från ovan”

Karin Sedig

December (planera för 8/12)
RPG Rörstrands traditionella 

Julresa 2022

Våra planerade program och mötesdagar inför höst 2022:*)

Föredrag av Catharina Segerbank, 

kyrkoherde i Johannes församling” 

Julresa med buss, kyrkobesök och Julfest med 

program. Sång och musik av Annika o Kjell Bjurling

samt Alwar Almkvisth

”Samerna och kyrkan”. Pastor och författare 

Stig Öberg berättar om evangelisering och 

kolonisation i Sápmi.” 

RPG Rörstrand

Stockholm

Karin Sedig akutläkare på ambulanshelikoptern i 

Stockholm berättar och visar film från sina år som 

akutläkare vid bl.a. Natos helikopter bas i Norra Ishavet

Vi planerar också för något studiebesök/  

stadsvandring  i oktober 

*) OBS! Detta är vår målsättning med reservationer om vi kan och får samlas 

pga. Folkhälsomyndigheten aktuella beslut. Följ våra nyhetsbrev.

Eva Cronsioe präst och numera boende i Nås 
med funderingar kring berättelsen av Selma Lagerlöfs 
”Jerusalem” då 37 Nåsbor åkte för att möta Jesus vid 
hans återkomst i Jerusalem. .
Suzanne Molin pastor med en hälsning från 

Sjukhuskyrkan 

Lilians konst kommer att visas uppe i 

församlingsvåningen Utsikten.

RPG samlingarna är kl.13.00 i Betlehemskyrkan  

Luntmakargatan 82, Stockholm.



”Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG är en ideell 

och partipolitisk obunden pensionärsorganisation på kristen 

värdegrund. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och 

ålder. RPG:s verksamhet syftar till berikande aktiviteter, 

förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i 

för pensionärer vitala frågor.”

RPG Rörstrand är en av de tretton lokalföreningar i RPG 

Distrikt Stockholm – Gotland och har sin verksamhet numera 

förlagd till Betlehemskyrkan på  Luntmakargatan 82 i 

centrala Stockholm.

http://www.rpg.org.se/foreningsprogram/stockholm-

gotland/

För frågor och information kontakta:

- Olle Rosén ordförande

- Birger Thureson v ordförande

- Joel Möller kassör

RPG Plusgirokonto är 31 73 60-6. 

nummer: 123  693 7114

Tel. 076-13 89 470

Välkommen till RPG Rörstrand 

RPG Rörstrand

e-post:

kontakt@rpgrorstrand.se 


