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Välkommen till Mötesplats Rörstrand som är en del av 
Filadelfiakyrkans seniorarbete.

Vår önskan är att vårt arbete och vår gemenskap ska präglas av 
värdighet, varsamhet och värme.

Vår tro är att varje människa är unik och älskad av Gud.

Vi bjuder på ett varierat program som kan vara en Gudstjänstm ett 
föredrag, eller en livsberättelse. Sång och musik är en viktigt del av 
våra samlingar. Gemenskapen vid kaffebordet likaså.

Väntjänsten nanfbnklabf

Livlinan är vår äldre,telefon. Hit kan du ringa när du vill prata, har 
frågor eller vill ha förbön. Vardagar 10.00-14.00. 08-457 09 71

För frågor och information: Anna-Lena 08-457 09 06

Rörstrandsgatan 5, S:t Eriksplan
Tel: 08-457 09 00

I samarbete med:

Välkommen till Mötesplats Rörstrand som är en del av 
Filadelfiakyrkans seniorarbete.
Vår önskan är att vårt arbete och vår gemenskap ska präglas av värdighet, 
varsamhet och värme.
Vår tro är att varje människa är unik och älskad av Gud.
Höstens program är varierande med föreläsningar, sång och musik, 
gudstjänst och annat spännande. Efter programmet fortsätter gemenskapen 
vid kaffebordet där kontakter kan knytas. 

För mer information om församlingens senior/omsorgsarbete kontakta:
Verksamhetsansvarig Anna-Lena Johansson 08-457 09 06

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG
är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation på kristen 
värdegrund. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och ålder. RPG:s 
verksamhet syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinforma-
tion samt opinionsbildning i för pensionärer vitala frågor.
RPG Filadelfia Stockholm är en av ett tjugotal lokalföreningar i Stockholm-
Gotlands distriktet och har sin verksamhet förlagd i Filadelfiakyrkan i nära 
samarbete med församlingen.

För mer information om lokalföreningen RPG Filadelfia kontakta:
Ordförande Olle Rosén 070-605 82 00
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Höstens program 2017
12 september
Ett hopp som bär – om himlen
Niklas Piensoho talar
Sång av Da Capokören med Lars Bergman

19 september
Det Svänger och Gungar
Med Roger & Gunnar
Pastor Gunnar Johansson med team

26 september
Vittnet som vägrade tiga-Berättelsen om en bortglömd 
missionshjälte i 1890-talets Kongo.
Birger Thureson berättar 
Sång av Jan-Olov Östling, pianist Sam Forsberg.

3 oktober
Nils Frykman – Den kristna glädjens sångare
Åke Hedström, pastor
Sång av Da Capokören med Lars Bergman

10 oktober
En vecka med Radio Rörstrand på 50 minuter
Hur ser en vecka ut på Radio Rörstrand – vi tittar in bakom kulisserna.
Radio Rörstrands medarbetare medverkar

17 oktober
Aktiva pensionärer utan gränser                                        Obs! Kyrksalen
RPG dagen med besök av politiker.
Ingvar Carlsson, Alf Svensson, Annika Strandhäll och Anders W Jonsson
Moderator Elisabeth Sandlund. 
Niklas Piensoho, föreståndare i Filadelfiakyrkan och kaplan i Kristna 
riksdagsgruppen. 
Sång/musik Anders Andersson och Alwar Almkvisth.

24 oktober
Glädjen i Sången och Musiken!
Sång av Göran Olsson, pianist Sam Forsberg, m.fl.

31 oktober
En bättre äldrevård - Vilka rättigheter har äldre och anhöriga?
Tyra E.O. Graaf, distriktssköterska, doktorand och författare
Sång av Jan-Olov Östling, pianist Sam Forsberg

7 november                       
Missionen i fokus – Nya utmaningar
Lena Tellebo, missionsansvarig, berättar om missionen som är och om stora 
utmaningar.
Vi är med och förändrar världen. 
Sång av Frida Guldstrand, ansvarig för Filadelfia kreativ 

14 november
Att förverkliga sina idéer
Ingemar Näslund, överläkare, sjunger och berättar
Pianist Mani Mattsson

21 november
Egna visor om tidens gång
Lennart Häggkvist, pastor och trubadur, sjunger och berättar

28 november
Adventsfest – Terminsavslutning
Da Capokören, Lars Bergman och City Brass

Filadelfiakyrkans Seniorarbete och RPG Filadelfia ansvarar för programmen 
var annan gång.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet


