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NYHETSBREV 
1/2023 

från RPG Föreningen Rörstrand 
 

 

 

Nu har det vänt och dagarna blir lite längre. I alla fall kan man se morgonsolen bryta igenom 

redan vi åttatiden på morgonen. Och när det har vänt vet vi att det snart blir en vår igen. 

Jag vill hälsa alla trogna RPG medlemmar en god fortsättning på 2023 och inbjuda till 

terminens första samling den 26 januari 2023 kl. 13.00 i Betlehemskyrkan.  

 

Två torsdagsprogram vill vi också flagga för: 
 

Torsdag 26 januari: Visar vi en ny och aktuell film om ”Frikyrkans historia” av Fredrik 

Lindé och filmen visas i samarbete med Bilda. 

I inledningsorden till filmen beskrivs att Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för 

formandet av det svenska samhället. Frikyrkan införde den demokratiska formen i Sverige och 

lade grund för kvinnans lika värde, har bedrivit ett omfattande socialt arbete, kämpat för 

religionsfrihet och stått för kulturell bildning…... 

 

Torsdag 23 februari: ”Polisens råd till seniorer – låt er inte bli lurade” vi får besök av en 

sakkunnig myndighetsperson som informerar om äldres säkerhet och hur vi skall skydda oss. 
 
 

Jag förstår att många funderar över alla mörka moln i vår omvärld. Knappt har vi hämtat oss 

från pandemin så hör vi rapporter om kriget i Ukraina, larm om naturkatastrofer över vår 

värld och inte minst den kriminella våg som drar över vårt land just nu. 

Jag brukar läsa dagens bibelord på RPG:s hemsida och ofta är det kända bibelord, nu senast 

en vers från Joh. 14:1 ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig”.  En välkänd 

bibelvers - men vilken uppmuntran. Denna bibelvers vill jag lämna till dig. 

 

Inför RPG Rörstrands kommande årsmöte vill valberedningen ha lite hjälp av oss medlemmar 

att hitta några lämpliga namn på personer som kan hjälpa till i vårt styrelsearbete. Som bilaga 

till detta infobrev bifogas valberedningens brev. 

 

Nu ser vi fram mot en ny spännande vårtermin 2023 och hälsar alla 

hjärtligt välkomna med på våra samlingar i Betlehemskyrkan och våra 

planerade utflykter 
 

Hälsningar från hela styrelsen för 

RPG -föreningen Rörstrand, Stockholm 
 

Olle Rosén /ordförande     
. 
 

 

 
 

 

 

 
En bild på målning ”Baptisterna” 
av Gustaf Cederström från 1886. 
Tavlan finns att beskåda i Bromma 
folkhögskolas lokaler. 
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