
Välkommen till 
våra träffar och samlingar 

Program för 

Hösten 2018 
Med RPG FILADELFIA 

Välkommen till RPG Filadelfia Stockholm! 
”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 Filadelfia Stockholm är en av ett tjugotal lokalföreningar i 
Stockholm – Gotlands distriktet och har  sin verksamhet förlagd 
till Filadelfiakyrkan vid Rörstrandsgatan i Stockholm. 
http://www.rpg.org.se/foreningsprogram/stockholm-gotland/ 
 
För frågor och information kontakta: 
- Olle Rosén ordförande 
- Siv Morberg v ordförande 
- Bengt Claesson kassör och anmälan för deltagande till utflykter 
 
RPG Plusgirokonto är 31 73 60-6.  
 
                            nummer: 123 693 7114 
 
Tel. 076-13 89 470 

Filadelfia 
rpgrorstrand@gmail.com 



RPG Filadelfia kommer från hösten 2018 att göra ett omtag i arbetet och ha sina programdagar en gång i månaden och det blir då 
på torsdagar. De flesta torsdagar kommer att vara i Filadelfia kyrkan vid S:t Eriksplan. Vi startar kl. 13.00 med ett varierat 
programutbud som avslutas med gemenskap kring kaffebordet.   

Här följer våra mötesdagar inför höst 2018: 

Varmt välkomna till alla samlingar 
som är öppna för alla! 

 
Med reservation för eventuella ändringar i programmet 

Torsdag 30 augusti: ”Båtutflykt till Birka” se separat 
program och anmälan måste ske som  
till alla våra utflykter. 
 
 
 
 
 

Torsdag 20 september:  
”Kulturprogram om Rörstrands Slott”  
med besök av historiker som berättar om  
Stockholm när slottet uppfördes.  
Fika i Slottsvåningen inplanerad. 
 
 

Torsdag 18 oktober:  En RPG dag i Filadelfia 
”Sjung med RPG” och tillsammans med Da Capokören och 
Huskören från Centrumkyrkan bjuder vi in körsångare från våra  
19 RPG föreningar  i Distrikt  Stockholm – Gotland till en hel 
kördag som avslutas med en allsångskonsert  med publik. 
Ledare blir Eva och Alwar Almkvisth och Lars Bergman med 
solister.  (plats Stora kyrksalen med mingelfika) 
 
 
 
 
 

Torsdag 22 november:  
”Konsert med tre Barytoner” 
Som består av Bo Wallenberg, 
Mikael Joumé och Mikael Järlestrand. 
Under konserten får vi också en  
inblick i det viktiga arbetet med  
 
 
som våra gäster arbetar med. 
 
 
 

Torsdag 6 december: Terminsavslutning   

”Utflykt med Jullunch och aktiviteter” vi är mitt uppe i 
planeringen av detta jul program när detta programblad skrivs. 
Men som till alla våra utflykter kommer separat program 
 och man måste anmäla sig 
 
 


