
RPG Rörstrand startar nu upp sitt arbete med programdagar en gång i månaden *).

Vi samlas i Betlehemskyrkan på Luntmakargatan 82 Stockholm. Programdag är sista 

torsdagen i månaden och vi startar kl.13.00 med ett varierat programutbud som 

avslutas med gemenskap vid kaffeborden inom de ramar som Folkhälsomyndigheten 

rekommenderar.

Torsdag 30 september 

”Höståtersamling” inom ramen för 

Folkhälsomyndigheten rekommendationer…

Torsdag 28 oktober

Sång och musikprogram

med Trio Con Brio

Torsdag  25 november

”Tema äldres hälsa”

Dr Gunnar Ordeberg

December

Vi hoppas på att kunna genomföra någon 

form av ”Julaktivitet”

*) OBS! Detta är vår målsättning med reservationer om vi kan och får samlas 

pga. den pågående pandemin och Folkhälsomyndigheten aktuella beslut. 

Våra planerade program och mötesdagar inför höst 2021:

Dagens gäst Birger Thureson författare och journalist med föredraget:  

”RPG - seniorer som format framtiden”

Sång av Göran Olsson, pianist Sam Forsberg  

Gunnar Ordeberg Leg. läkare. Docent i ortopedisk kirurgi förklarar 

”ARTROS i lederna - utsliten eller livets gång”

Sång av Lars-Åke Hallström, pianist Sam Forsberg

Här återkommer vi med separat program. 

OBS! Vi planerar också för att komma igång med utflykter så snart vi 

vet att vi kan samlas för att åka buss tillsammans igen.

RPG Rörstrand

Stockholm

På skivomslag presenterar de sig så här: 

Carina Cederwall – flöjt, Jan Holmgren – oboe och engelskt horn och 

Stig Andersson – piano och arrangemang.

Påminnelse om vårt årsmöte TISDAG 

14 september kl. 13 i Betlehemskyrkan 



”Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG är en 

ideell och partipolitisk obunden pensionärsorganisation 

på kristen värdegrund. Den är öppen för alla oavsett 

livsåskådning och ålder. RPG:s verksamhet syftar till 

berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation 

samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.”

RPG Rörstrand är en av ett tjugotal lokalföreningar i 

RPG Distrikt Stockholm – Gotland och har sin verksamhet 

temporärt förlagd till Betlehemskyrkan på 

Luntmakargatan 82 i centrala Stockholm.

http://www.rpg.org.se/foreningsprogram/stockholm-

gotland/

För frågor och information kontakta:

- Olle Rosén ordförande

- Siv Morberg v ordförande

- Joel Möller kassör

RPG Plusgirokonto är 31 73 60-6. 

nummer: 123  693 7114

Tel. 076-13 89 470

Välkommen till RPG Rörstrand 

RPG Rörstrand

e-post:

kontakt@rpgrorstrand.se 
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