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God fortsättning på det nya året 2021 
 

Denna korta inledningsfras är lätt att skriva och många av er har säker själva 

hunnit formulera er så vid telefonsamtal, brevhälsningar eller e-post de senaste 

veckorna. Men i år fick jag stanna upp lite när jag skrev ”god fortsättning - på 

vad då?” Är inte 2021 ett år som man verkligen önskade skulle komma med 

nya möjligheter. Låt oss alla hjälpas åt med detta…. 

Men vi har också mycket att vara tacksamma för  

• att många av oss har klarat sig så här länge från att drabbas av pandemin 

• att de flesta ganska snart ska kunna vaccinera sig mot covid 19 

• att det alltid finns möjlighet att ringa och kontakta vänner med ett 

uppmuntrande ord och själv också få glädja sig åt den kontakten 

• att alltid våga hoppas på att vi snart ska kunna samlas i vår RPG 

gemenskap 

Sedan får du gärna sjunga på den lilla kören vi ofta hade med på läger och 

ungdomssamlingar ”Var ny dag med Jesus är bättre än den dag som svann, var 

ny dag med Jesus min bäste vän är han.”  Det sången väcker många fina minnen 

från ungdomstiden. 

  

  

 

 

 
 

 

 
               
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SENASTE NYTT  

• Styrelsen har under december arbetat fram en egen Hemsida för RPG 

Rörstrand. Hemsidan når man via sin mobil eller dator och uppe i högra 

hörnet på detta nyhetsbrev ser du hur vår ”välkomstsida” ser ut (se mer info 

nedan). 

• RPG Rörstrand styrelsen har utsett en redaktionsgrupp som börjat arbeta 

med att göra några radioprogram och kommer i samarbete med Radio 

Hope Classic att sända dessa under våren 2021. Programmen kommer 

sändas på närradion (FM 95,3) men också över webbradion som man kan 

lyssna på när man själv har tid.   

Programdagar är inte riktigt klara ännu men förhoppningsvis sänds det första 

programmet i februari 2021. 

• Vår förhoppning var att kunna starta RPG samlingar i Betlehemskyrkan 

redan den 30 januari i år men pga. av den ökande spridningen av covid19 

pandemin kommer vi behöva invänta resultatet av vaccineringen och följa 

de beslut som Folkhälsomyndigheternas fattar.  

• Detta gäller även RPG Rörstrands planerade årsmöte den 25 februari som 

vi kommer att flytta till september 2021, mer information kommer om detta.  
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Hemsidan 

RPG Rörstrands hemsida är ett resultat av styrelsens arbete för att våra medlemmar ska kunna 

ha mer kontakt med vår lokalförening under bl.a. den rådande pandemin när vi skall försöka 

hålla oss isolerade så gott det går.  

Det ligger ju också i tiden att en så stor förening som vår bör kunna ha en sådan annons och 

kontaktplattform för att nå ut till alla medlemmar och övriga daglediga. 

Vi uppskattar att ca 80 % av våra medlemmar faktiskt har möjlighet att själva kunna gå in och 

läsa på nätet och nu under detta år som ligger bakom har också många försökt att fördjupa sig 

i att hantera mobiler och datorer bättre.  

Självklart kommer vi som tidigare sända ut information till att alla övriga medlemmar som 

tidigare (men som alla vet är postgången inte så snabb numera).  

Eftersom vi nu snabbare kan nå våra medlemmar genom att informera på Hemsidan har vi 

funderat på om vi skulle kunna skapa någon form av ”Fadderverksamhet”. Några av oss, som 

kan hantera dator och mobiltelefon, skulle kunna ringa medlem som inte har möjlighet att läsa 

en hemsida och berätta kortfattat om nyheter eller aktuella förändringar i våra program.  

 

Innehållet på hemsidan är sorterat under 6 flikar 

1. Startsida: Detta blir som en annonstavla med kort information. 

2. Om oss: Hitta vår historik, stadgar, vision, kontaktpersoner/styrelse osv. 

3. Bli medlem: Information till blivande medlemmar och anmälningsblankett 

4. Aktuellt: Här annonsera vi programblad, utflykter, Aktuell info och Nyhetsblad 

5. Kontakt: Våra adresser, e-post- och telefonnummer 

6. Länkar: Här navigerar man enkelt vidare till andra hemsidor och närradioprogram  

Vi kommer att återkomma med mer information om hur man kan läsa i hemsidan både med 

ett informationsblad och så snart vi kan samla även genomgång på storbildsskärmen i kyrkan. 

Vi är tacksamma om in har synpunkter på innehåll så får vi titta på det.   

 

                  Välkommen att logga in på vår hemsida: rpgrorstrand.se  

 
Våra radioprogram kommer vi att berätta mer om på hemsidan och i kommande Nyhetsbrev. 

 
Vår nya kassör Joel Möller har rapporterat att väldigt många har hörsammat vårt önskemål i 

Nyhetsbrev 8 för december och betalat in medlemsavgiften för 2021 till årsskiftet. TACK! 

Har du missat detta datum går det bra att betala in nu också.  

 

Med en riktigt ”varm” januarihälsning från hela RPG Rörstrands styrelse till alla 

våra RPG medlemmar – håll ut, snart ljusnar det och vi kan mötas igen……  

 

Hälsningar  

Olle Rosén  
ordförande 
 

 

 

 

 

 

 


