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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:
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Välkommen till Mötesplats Rörstrand som är en del av Filadelfiakyr-
kans 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.
Vårens program är varierande med föreläsningar, sång och musik, filmvis-
ning, gudstjänst och annat spännande. Efter programmet serveras kaffe, 
smörgås och kaka och gemenskapen vid borden kan skapa nya kontakter.

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 frågor och information ring Olle Rosén tel. 070-605 82 00

Mötesplats Rörstrand 
Tisdagar kl.13.00 i Birkasalen
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I samarbete med:



17 januari 
Nytt År! Vart är vi på väg?
Niklas Piensoho talar, sång av Frida Guldstrand

24 januari
En intressant vår 2017, om vårens aktiviteter
Elon Svanell ”I full frihet”. Sång av Da Capo-kören och Lars Bergman 

31 januari
Mitt liv och min lovsång, Hallström och Gards i tal och sång
Thomas Hallström, pastor i Södertälje och sångarparet Lilian och Ingemar Gard

 7 februari 
Filmen om Ingegerd Rooth visas.
Bengt Jägerskog med gäster, vid pianot Anita Jernestrand

14 februari 
Betydelsen av att vara sedd och att kunna se.
Stefan Claar, pastor i Norrköping och sånggruppen Solrosorna.

21 februari
Så blir hela livet ett meningsfullt liv.
Alf B. Svensson, psykolog.

28 februari
Människor jag mött.
Birger Thuresson talar, sång av Da Capokören med Lars Bergman

 7 mars 
Musik så det svänger, Lennart om sången och musiken i våra kyrkor 
Lennart Björk från Viebäcks folkhögskola - pianist och tidigare rektor

14 mars
Filadelfias utsända i regionen. Hoppfulla rapporter från Mellanöstern.
Lillemor och Arne Winerdal berättar, sång av Jan-Olov Östling.

21 mars 
”Tema Göran Stenlund del 1” konsert med Göran Stenlunds sånger
Sång av Da Capo-kören med Lars Bergman och solister 

28 mars 
Hultby med bibel och gitarr.
Carl-Olov Hultby talar och sjunger till eget gitarrkomp.

 4 april 
 OBS! Utflykt till Bromma kyrka se separat program
”Tema Göran Stenlund del 2” konsert med Göran Stenlunds sånger i 
Bromma kyrka
Solister: Göran Olsson, Jan-Olov Östling och Lars Bergman m.fl. 
Vid pianot Sam Forsberg  

11 april
Påskens budskap
Niklas Piensoho talar, sång av Göran Olsson.
Nattvard.

18 april 
Öppen Mötesplats
Sten-Gunnar Hedin. Sång av Per-Olof Ehrlin, vid pianot Sam Forsberg.  

25 april                                                                                                             
Besök av kyrkosångaren Mikael Järlestrand             OBS! Kyrksalen                                          
Mikael Järlestrand är pastor och musikledare i Malmö Pingstförsamling

 2 maj 
En resa i Lewi Pethrus fotspår.
Olof Djurfeldt berättar, sång och musik av Eva Berg Almkvisth och Alwar Almkvisth.

 9 maj 
Glädjen i tron.
Eric Andersson, pastor i Filadelfiakyrkan, sång av Erik Valier, ungdomspastor.

16 maj 
Under mitt arbete bland Romer.
Torbjörn Söder berättar och har med sig en grupp gästsångare.

23 maj 
Våravslutning med Carina och Urban Ringbäck.  
Pastorsparet från Göteborg talar, sjunger och spelar.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet


