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NYHETSBREV 
8/2022 från  

RPG - föreningen Rörstrand  
 - 

 

Nu är vi mitt inne i oktober och fortfarande ser vi de gulnande höstlöven 

klamra sig fast vid sina trädgrenar. Men det behövs bara ett par frostnätter till så 

faller löven till marken och rimfrosten och snön får ta över och dekorera träden 

till ett nytt vackert landskap. Då närmar vi oss advent och juletid.  

Vi får vara tacksamma över våra vackra årstider. 

Med detta nyhetsbrev vill jag påminna om att vi har flera spännande RPG 

samlingar att se fram emot så välkommen till RPG Rörstrand  

i Betlehemskyrkan Luntmakargatan 82 i Stockholm kl. 13.00 

 

• Torsdag 27 oktober 
 ”Näsdukar för skratt och gråt året om.” Katarina Segerbank,  

 Kyrkoherde i Johannes församling Stockholm 

 Sång av Lars-Åke Hallström vid pianot Berno Hallström 

 

• Torsdag 24 november 
  ”En hjälp från ovan” Karin Sedig, akutläkare på ambulans- 

helikoptern i Stockholm berättar och visar film från sina år som akutläkare  

vid bl.a. Natos helikopterbas i Norra ishavet 

Vi sjunger adventssånger med Lars Bergman och vid pianot  

Margareta Yderstedt. 

 

Vid våra RPG program i Betlehemskyrkan är det alltid fri entré  

RPG bjuder på fika vid dessa tillfällen.  

Välkommen med i vår gemenskap vid fikaborden! 

 

Eftersom vi under september och oktober har haft samlingar två gånger i 

månaden har vi fått skjuta på vår ”buss stadsvandring” till i början av nästa 

termin. Men redan nu vill vi inbjuda till vår utflykt med våra ”julbussar” 

till Lovö kyrka och Ljunglöfska slottet den 8 december. Se bif. Programblad. 

 

Med söndagens bibelord från RPG Förbundets hemsida vill jag  

avsluta detta nyhetsbrev:  

”Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds 

barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig  

har lärt känna honom.” 1 Johannesbrevet. 1 

Hälsningar från hela styrelsen för 

RPG -föreningen Rörstrand, Stockholm 
 

Olle Rosén /ordförande     
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