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Välkommen till RPG Rörstrand Filadelfia

”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



RPG Rörstrand fortsätter sitt arbete med programdagar i Filadelfiakyrkan vid S:t Eriksplan en gång i 
månaden. Programdag blir på torsdagar och vi startar kl. 13.00 med ett varierat programutbud
som avslutas med gemenskap vid kaffebordet.
Här följer våra mötesdagar inför vårterminen 2019:

Torsdag 31  januari 
”Ett program om 
Sångarpastorn Artur Erikssons”
Erik Ström solist och Stig Andersson piano

Torsdag 21 februari
”RPG Rörstrand vinterfest”
• Musiker från Lilla Akademien medverkar
• RPGs Rörstrands årsmöte.
• Våra viktiga funktionärer i centrum
Vi bjuder på kaffe.

Torsdag 21 mars
” Vad är bra att känna till för oss som pensionärer”
Aktuell samhällsinformation med besök av Ewa Samuelsson 
rådgivare i äldrefrågor och Ida Danielsson jurist  från 
Beckmans Juridik 
Sång av Da Capokören

Torsdag 25 april 
”Sjukhuskyrkans viktiga uppgift och verksamhet”
Samlingen i Kyrksalen med orgel konsert (Se separat 
programblad.) Besök av representanter från sjukhuskyrkan och 
redovisning av vår insamling.

Torsdag 23 maj
”Terminsavslutning med utflykt till Skokloster”
Det blir en bussresa som startar från Filadelfiakyrkan på 
morgonen (vi återkommer med tider).

*Med reservation för eventuella ändringar i programmet 

8-9 maj planerar RPG för en bussresa vi jobbar med olika
förslag som kommer att presenteras på våra kommande
samlingar.


