Välkommen till RPG Rörstrand
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 ett tjugotal lokalföreningar i
RPG Distrikt Stockholm – Gotland och har sin verksamhet
temporärt förlagd till Betlehemskyrkan på
Luntmakargatan 82 i centrala Stockholm.
http://www.rpg.org.se/foreningsprogram/stockholmgotland/
För frågor och information kontakta:
- Olle Rosén ordförande
- Siv Morberg v ordförande
- Joel Möller kassör
RPG Plusgirokonto är 31 73 60-6.
nummer: 123 693 7114

Tel. 076-13 89 470

RPG Rörstrand
e-post:
kontakt@rpgrorstrand.se

RPG Rörstrand
Stockholm
Planerade mötesdagar *) inför våren 2022:
Torsdag 27 januari ”Terminsupptakt”
Lilian och Göran Olsson ett program om konst och musik
Torsdag 24 februari ”Kristus mitt liv”
Torsdag 31 mars ”RPG Vinterfest”
Sång och musik program i kyrksalen innan vi
fortsätter med RPG Rörstrands årsmöte på Utsikten
Torsdag 21 april RPG:s Distriktsdag i Norrmalmskyrkan
Boka dagen se separat programblad
Torsdag 28 april ”Tema Psalm 23”

Torsdag 19 maj
”Vårkonsert med sång och musik”
Med hemliga gäster
Vårens planerade buss/båt utflykter

• April/maj Fresta kyrkan se separat program
• Torsdag 2 juni Båtresa i Hjälmare kanal med nio
slussar

RPG Rörstrand fortsätter med sina samlingar varje månad i
Betlehemskyrkan på Luntmakargatan 82 Stockholm.
Programdag är torsdag och vi startar kl.13.00 med ett varierat
programutbud som avslutas med gemenskap vid kaffeborden.
Lilians konst kommer att visas
uppe i församlingsvåningen
Utsikten

Bröderna Stefan Andersson och Niklas
Ekberg sjunger, spelar och berättar om sin
morfar sångarevangelisten Einar Ekberg

”Tema Psalm 23” City Brass med dirigent
Göran Sydhage, som dirigerar sin egen
komposition: sviten “Herren är min Herde”
som består av sju satser där alla beskriver
olika verser i Psalm 23. Musik med influens
från både storbandsmusik och ett rytmiskt
temperament från sydliga länder.
Mellan musikstyckena guidar Lars Olov
Eriksson ”Loe”
Docent i gamla testamentet exegetik, oss
med sina tankar om psalmistens budskap.
*) OBS!. Myndigheters eventuellt
ändrade beslut om hur man kan/får
samlas under denna pågående
Coronapandemi måste RPG s
styrelse reservera sig för och detta
kan påverka det planerade
programmet.

