
”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 

temporärt 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

- Siv Morberg v ordförande

- Bengt Claesson kassör

RPG Plusgirokonto är 31 73 60-6. 

nummer: 123  693 7114

Tel. 076-13 89 470

Välkommen till RPG Rörstrand 



RPG Rörstrand fortsätter sitt arbete med programdagar en gång i månaden nu i Betlehemskyrkan på Luntmakargatan 82 Stockholm. 

Programdag är torsdag och vi startar kl.13.00 med ett varierat programutbud som avslutas med gemenskap vid kaffeborden.

Torsdag 30 januari 

”Terminsupptakt - tema äldres hälsa” 

Gunnar Ordeberg Leg. läkare. Docent i 

ortopedisk kirurgi förklarar

”ARTROS i lederna - utsliten eller livets gång”

DaCapo kören återsamlas under ledning av 

Lars Bergman med solister. 

Torsdag 27 februari RPG Vinterfest

”Konsert i Duke Ellingtons och 

Svenska jazzlegendarers fotspår”

med:

Jan Allan, trumpet 

Ulrika Nilsson, sång 

och Marcus Torén, orgel

Efter konserten mingel

i foajén. 

Efter konserten 

Blir det kaffet uppe i församlingsvåningen 

Utsikten då vi även håller vårt årsmöte

Alltså Torsdag 27 februari 2020

RPG Rörstrands årsmöte kl. 15.00

Torsdag  19 mars

”Tema Psalm 23” City Brass med dirigent 

Göran Sydhage, som dirigerar sin egen komposition: 

sviten “Herren är min Herde” som består av sju satser där alla

beskriver olika verser i Psalm 23. Musik med influens från både 

storbandsmusik och ett rytmiskt temperament från sydliga länder. 

Mellan musikstyckena guidar Lars Olov Eriksson ”Loe”
Docent i gamla testamentet exegetik, oss med sina tankar om

psalmistens budskap.

Torsdag 23 april

”Israel – en personlig betraktelse” 

Elisabeth Sandlund journalist, författare

och föreläsare. Sång av Lars-Åke Hallström,

pianist Sam Forsberg

Torsdag 28 maj

”Vårkonsert med sångare och musiker från Betlehemskyrkan”
Här återkommer vi med separat program. 

*Med reservation för eventuella ändringar i programmet 

Under våren, i april och maj planerar RPG Rörstrand ett par bussresor, 

mer info i separat program och i kommande nyhetsbrev

Till dessa resor måste du anmäla dig.

Våra mötesdagar inför våren 2020:


