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Efter ett långt sommaruppehåll är det dags att påminna om RPG Rörstrands 

samlingar i Betlehemskyrkan. Redan på torsdag den 8 september kl. 13.00  

börjar vi med ett program om konst och musik men våra vänner Lilian och 

Göran Olsson. Vi har tidigare skickat ut ett höstprogram från RPG Rörstrand 

men för säkerhets skull bifogar vi ett nytt program med detta brev. 

 

Mycket har hänt ute i världen sedan vi i våras hade våra samlingar med fortsatt 

krig i vår närhet, klimatförändringar och nu kommande energikriser som kan 

påverka oss alla. Då kan det kännas tryggt att få läsa dagens bibelvers på 

Förbundet RPG:s hemsida: ”En vallfartssång. Lycklig den som fruktar Herren 

och vandrar på hans vägar. Ps 128:5”.  Vi har i alla fall en Gud som vi kan gå 

till och låt oss tillsammans visa våra medmänniskor på den möjligheten. 
  

Terminen startar alltså torsdagen den 8 september i Betlehemskyrkan. 

Under september och oktober kommer vi att hinna med två samlingar per 

månad.  
 

• Torsdag 29 september  

       Tema ”Samerna och kyrkan” med pastor Stig Öberg  

 

• Torsdag 13 oktober Distriktsdag OBS! i Norrmalmskyrkan  

        Eva Cronsioe präst och numera boende i Nås med funderingar 

       kring berättelsen om Selma Lagerlöfs ”Jerusalem” då 37 Nåsbor åkte 

       för att möta Jesus vid hans återkomst i Jerusalem. 

       Suzanne Molin pastor med en hälsning från Sjukhuskyrkan.  
 

• Torsdag 27 oktober 

         ”Näsdukar för skratt och gråt året om.” Katarina Segerbank,  

        Kyrkoherde i Johannes församling Stockholm 

        Sång av Lars-Åke Hallström och vid pianot Berno Hallström 

 

 

Vi hälsar alla välkomna tillbaka till höstens aktiviteter.  

Se mer i programmet som bifogas detta nyhetsbrev. 

 

Hälsningar från hela styrelsen för 

RPG -föreningen Rörstrand, Stockholm 
 

Olle Rosén /ordförande     

 

 

 

Nu startar vi upp för höst 2022 

 

 

 

Förmodligen var detta 

sommarens sista ros på 

landet – den får DU. 
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