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NYHETSBREV 
3/2022 från  

RPG Föreningen Rörstrand 

 

 
 

 

 

 

Söndag morgon 27/3 och vi får åter ”ställa fram klockar till sommartid”.  

Dagarna går fort och under promenaderna i skogsbackarna ser man med vilken brådska och 

energi koltrasten nu har att plocka mask och att hitta byggmaterial för sitt bo.  

Våren är en fantastisk tid men tyvärr skuggas den på nytt av nya orosmoln och krigslarm i 

vårt närområde. Våra tankar går till alla som lider och är på flykt i Ukraina och andra delar av 

vår värld. Än en gång får vi påminna varandra om att be till vår Herre om hjälp för dessa 

människor. 

RPG Rörstrands torsdagsträffar är nu i gång och vi inbjuder er alla att komma till våra 

samlingar i Betlehemskyrkan (sista torsdagen i månaden) enligt vårt program som vi sänt ut 

tidigare och som vi även har informerat om under samlingar. Men här kommer en liten 

påminnelse: 

 

 

 

 

 

 

 

Vårens planerade utflykter börjar nu ta form och dag för bussresan till Fresta 

kyrka med besök på Emmy Köhlers musikmuseum är bestämd till 21 april. 

Under ”RPG:s Vinterfest” kommer vi att kunna informera om denna resa och 

hur du anmäler dig. Besök vårt informationsbord i kyrksalen. 

 

Programmet är också klart för Vårens båtresa på Hjälmare kanal den 2 juni 

och vi kommer också att kunna ge information om den resan vid samlingen. 

 

Vi kan lova att det blir spännande och prisvärda resor i vår! 

 
Välkommen med på alla våra planerade samlingar och utflykter under 2022!  

 

Hälsningar från styrelsen för   

RPG Föreningen Rörstrand, Stockholm 
 

Olle Rosén /ordförande     

 

 

 

RPG samlingen torsdag 31 mars har rubriken ”RPG:s Vinterfest”.  
SMHI har tydligen hörsammat rubriken och lovar kallare väder till veckan. 

Vinterfesten startar kl.13.00 i Betlehemskyrkan  

med ett musikprogram av Per-Erik Hallin. 

Programmet avslutas med RPG Rörstrands årsmöte samt gratis kaffe 

och gemenskap i församlingsvåningen Utsikten 
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