NYHETSBREV i
Midsommartid
5/2021 från RPG Rörstrand
Detta blir det andra nyhetsbrevet i midsommartid under denna långdragna pandemiperiod,
vem hade kunnat tänkt sig detta, att vi nu är en bra bit på det andra året. Men även andra
förändringar har vi mött, nu senast en tidig värmebölja med många nya värmerekord på flera
platser i Sverige. I veckan har vi passerat sommarsolståndet och dagarna börjar bli lite
kortare – tänk vad fort ett år går. Hoppas att det är bra med er alla och att ni klarar den ibland
påfrestande sommarvärmen - glöm inte att dricka mycket vatten och ibland är det bra att få
festa på en liten glass.
Det har ju talats om att vi eventuellt skulle kunna få lite lättnader för att kunna träffas när vi
kommer in i augusti och september. Vi följer noga Hälsovårdsmyndighetens anvisningar
samtidigt som vi i tro försöker att planera lite för hösten.
Våra preliminära datum är sista torsdagen i månaden kl. 13.00 i Betlehemskyrkan:
• 14 september - Nytt förslag för att genomföra ett årsmöte
• 30 september - Planerar vi för en första RPG samling
• 28 oktober - RPG samling
• 25 november - RPG samling (reservation för datum/plats kyrkan kan vara uppbokad)
• December - Hoppas vi på att kunna genomföra någon form av julaktivitet.
• Utöver dessa samlingar kommer vi att åter starta upp vårt arbete med utflykter och
stadsvandringar som vi tidigare har talat om.
Nu inväntar vi bara de olika stegen som politikerna utlovade när lättnader skulle kunna
infalla. Beskedet i september bli viktigt om vi då åter får samlas i större grupper i våra kyrkor.
Styrelsen för RPG Rörstrand har i alla fall hög beredskap för att på nytt kunna starta upp igen
så fort vi vet när det är ok.
Dagens bibelord på RPG Förbundets hemsida under denna vecka var:
Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Psaltaren 51:8
Detta har hela denna pandemitid varit vår styrelses bön - ge oss vishet så vi tar rätta beslut om
hur och när vi kan träffas i vår RPG förening Rörstrand.
Ni kan följa oss på vår hemsida rpgrorstrand.se där vi skall försöka meddela vidare om
kommande program. Med detta nyhetsbrev bifogar vi även vårt årsmöteskompendium med
årsberättelse och verksamhetsplan för innevarande år 2021. Ekonomiska redovisningar
kommer som vanligt finnas vid årsmötet.

Nu vill hela RPG Rörstrands styrelse tillönska alla våra RPG
medlemmar en skön sommar – håll ut, snart kan vi mötas igen……
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