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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 i 
huvudsak 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

Program för

Höst 2019

RPG Rörstrand
Filadelfia

Välkommen till RPG Rörstrand Filadelfia



RPG Rörstrand fortsätter sitt arbete med programdagar en gång i månaden. Programdag är torsdag och 
vi startar kl. 13.00 med ett varierat programutbud som avslutas med gemenskap vid kaffeborden.
Pga. pågående ombyggnadsarbete i Rörstrands Slott och i Filadelfiakyrkan går det inte vissa dagar att använda hissen. Vi kommer därför under denna 
termin att även utnyttja andra lokaler och göra en del utflykter. I programmet nedan redovisas hur vi har tänkt.

Våra mötesdagar inför höstterminen 2019:

Torsdag 29 augusti 
”Höstupptakt med båtresa till Nämdö” (samling Birkaplan)
Se separat program till denna resa som du måste anmäla 
dig. Vi åker 8.30 och är tillbaka ca 18.00. 

Torsdag 26 september (Birkasalen i Filadelfia)
RPG Distriktsdag
”Tema äldres hälsa och välbefinnande”
Vi inbjuder andra RPG föreningar i Distrikt Stockholm –
Gotland. Vår gäst och föredragshållare denna dag är 

Professor Mai-Lis Hellénius Karolinska Institutet
Kaffe, gemenskap och nyheter från RPG Distriktet

Torsdag 31 oktober (OBS! Betlehemskyrkan 
Luntmakargatan)
” Ett program om Lina Sandells liv”
Här får vi möta Emy Stahl som gestaltar psalmförfattaren 
Lina Sandells liv i ord och toner. Ett antal av Linas sånger 
ingår, och här får vi åhörare också vara med och sjunga.
Efter programmet är det kaffe och gemenskap på 
församlingsvåningen Utsikten. 

Torsdag 14 november (Betlehemskyrkan) 
”RPG Rörstrands arbete”
Ett program om RPG Rörstrands arbete med återblick och 
framtidsplaner i ord, ton och bild. 
Efter programmet är det kaffe och gemenskap i 
församlingsvåningen Utsikten

Torsdag 5 december (Solna Kyrka och Sankt Martins Stall)
”Julavslutning med lunch”
Det blir en ”önskerepris på förra årets julfest” och självklart 
måste du anmäla dig om du önskar komma med (vi åter-
kommer program och tider).

*Med reservation för eventuella ändringar i programmet 

16-18 oktober kommer RPG Rörstrand göra 
en bussresa till Kosta, Älmhult och Huseby 
Slott utanför Växjö. Se separat program. 
Till denna resa måste du också anmäla dig.


