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NYHETSBREV 
11/2022 

från RPG Föreningen Rörstrand 

 
Än en gång får jag som ordförande i RPG Rörstrand skriva vårt nyhetsbrev i juletid med en 

tillönskan om en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR 2023. Jag vill också passa på att tacka 

för den fina julblomman jag fick av föreningen på vår julfest i Lovö kyrka och Ljunglöfska 

slottet. Blomman kommer att bli helt utslagen till julafton. På bilden syns också den present 

jag fick - en vackert svarvad ordförandeklubba – ett stort TACK TILL ALLA! 

 

Vi har mycket att vara tacksamma för det gångna året då vi har haft möjlighet att genomföra 

alla våra planerade samlingar och utflykter. Det har varit ett varierande programutbud med 

sång och musik, intressanta föredrag, konst, intressanta tankar om budskapet i 23 psalm, 

inramat av brassmusik. Kulturresor med buss och båt samt besök i vackra kyrkor och slott.  

Att vi under året också har kunnat permanenta våra samlingar i Betlehemskyrkan känns bra.  

Samlingarna med fika och gemenskap uppe i församlingsvåningen Utsikten verkar uppskattas 

av alla våra besökare.  

Vi får använda psalmistens ord: Herren är min herde, mig skall intet fattas….   

 

Till vår välbesökta julfest hade vi fått ett vackert handsytt konstverk från en av  

våra medlemmar. Önskemålet var att tavlan skulle säljas och pengarna skänkas  

till de nödlidande i Ukraina. Denna ”auktion” öppnade också upp för en  

insamling och totalt kom det in 18 575 kronor, som vi nu har sänt över till  

Ukraina via Filadelfiaförsamlingens hjälpmission.  

Ett stort tack till alla. 

 

 

Vårterminens första samling blir torsdag den 26 januari kl. 13.00 i Betlehemskyrkan.  

Programmet blir en ny och aktuell film om frikyrkans historia se mer i programbladet. 
 

 

 

Detta blir årets sista Nyhetsbrevet för 2022 och med denna julhälsning bifogar vi 

även kommande program för Vår 2023 till alla våra trogna RPG Rörstrands 

medlemmar. Välkomna tillbaka till alla våra samlingar.          
 

 

Med tillönskan om en riktigt 

God Jul och Ett Gott Nytt År 2023 
från oss i styrelsen för RPG - Föreningen Rörstrand 

Olle Rosén, Siv Morberg, Joel Möller, Birger Thureson 

Barbro Westlund, Anders Forsman, Inger Skärström, Margareta Yderstedt 
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