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NYHETSBREV 
10/2022 

från RPG Föreningen Rörstrand 

 

Tel: 076-13 89 470              kontakt@rpgrorstrand.se 
 

 

Nyhetsbrev nr 10 sänds ut tillsammans med andra RPG dokument från vår 

lokalförening RPG Rörstrand. Detta Nyhetsbrev skickas ut per post till alla 

våra medlemmar. 
Efter en lång period av pandemi var våra förväntningar inför 2022 att vi skulle kunna ha våra 

samlingar som vanligt sista torsdagen i varje månad. Det blev nästan så och det är vi så 

tacksamma för. Vi var bara tvungna att ställa in samlingen i januari men det kunde vi 

kompensera genom att samlas vid ett extra tillfälle under hösten. Vid det tillfället kunde vi 

glädjas åt ett intressant program om konst och musik med Lilian och Göran Olsson. 

Hösten har också varit ovanligt varm och skön. Nu ser vi fram emot advent då vi får tända första 

adventsljuset och förbereda oss på julens ankomst. 
 

Medlemsavgift för 2023 
Vi fortsätter med att sända ut informationsbrev om medlemsavgift med ett vidhängande 

förtryckt inbetalningskort. Vi har uppfattat att det är enkelt för många medlemmar att betala 

årsavgift på detta sätt. Några tycker kanske att det är enklare att betala på andra sätt och det 

går också bra. Som ni säkert sett har inbetalningskortet ett eget medlemsnummer som går att 

använda när man vill ange avsändare. Givetvis går det också bra att skriva sitt namn i 

fortsättningen. (Obs! Medlemsnumret blir nytt varje år.)   
 

Medlemskortet bifogas detta brev och det gäller och kan registreras då du betalat din 

årsavgift för 2023. 

 

 

 

 

 

 

Välkommen med på våra planerade samlingar och utflykter under 2023!  
 

RPG Föreningen Rörstrand, Stockholm 

Olle Rosén /ordförande  

 
Brevet innehåller: 

• Inbetalningskort för medlemsavgiften inför 2023 

• Medlemskort till RPG Föreningen Rörstrand för 2023 

• Nyhetsbrev nr 10 med medlemsinformation 

• Kallelse till årsmöte 30 mars 2023 (se sid två i nyhetsbrevet)  

 

 

Inplanerade torsdagssamlingar i Betlehemskyrkan under våren 2023 

• 26 jan., 23 febr., 30 mars, 27 april, 25 maj - boka redan nu in dagarna och tiden 

kl. 13.00 (men vi återkommer med mer information i början av december). 

• Utöver dessa samlingar planerar vi givetvis för utflykter och bussresor  
 

•  

• Vi 

  

Gå, Sion din konung att möta 

Jerusalem gläds, åt din Gud. Strö 

palmer på väg för Messias, bered 

dig som väntande brud. 

Var glad, var glad, var glad i din 

Herre och Gud, Var glad, var glad 

och hylla din konung och Gud 
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