
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 
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
- Birger Thureson 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 



Torsdag 26 januari ”Filmen Frikyrkornas historia” 

Torsdag 23 februari ”Polisens råd till seniorer –
låt er inte bli lurade”

OBS! Tisdag 7 mars i Immanuelskyrkan

Immanuelkyrkans seniorer och RPG Rörstrand inbjuder 
till en konsert i Immanuelskyrkan med sång och musik.
Tema: ”Viktiga händelser kring ARTUR ERIKSSON
liv och gärningar”

Torsdag 30 mars ”Anders Andersson och Stig 
Andersson” presenterar våra kära läsarsånger med ett sång 
och musik program 
15.00 RPG Rörstrands årsmöte på Utsikten

Torsdag 27 april ”Visionen som får öknen att blomma”

Torsdag 25 maj 

”RPG Rörstrands vårkonsert”

Vårens planerade buss utflykter

• April ”stadsvandring” med buss i nya 

delar av Stockholm  se separat program

• I början av juni planerar vi för en bussresa 

nordväst ut….??? Mål ännu inte klart.

RPG Rörstrand
Stockholm

Ett program med Åke Nordqvist sång och Hans 
Carlén piano. Boka dagen, se separat programblad

Birger Thureson berättar om arbetet 
kring en kommande bok

Sakkunnig kommer att berätta och 
informera om äldres säkerhet - och hur 
vi skall skydda oss. 

RPG Rörstrands program startar kl.13.00 
sista torsdagen i månaden och avslutas med 

gemenskap vid kaffeborden
Betlehemskyrkan på Luntmakargatan 82 

Stockholm. 

planerade program/mötesdagar 
inför vår 2023 *)

Stig

Andersson

En aktuell film om vår historia som 
många av oss känner igen……

Anders

Andersson

*) Med reservation för ev. förändringar i programmet.  Följ våra nyhetsbrev.

Birger

Thureson


