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Våren har just passerat och vi går in i sommaren 2020 - mycket är sig likt i 

naturen men vår önskan är att åter kunna träffa våra vänner, barn och barnbarn som vanligt. 

Det är ännu ej möjligt utan vi får invänta nya besked från våra myndigheter. 

Därför har vi som styrelse inte kunnat göra något Höst 2020 program för våra RPG 

träffar som vi hade hoppats på att kunna sända ut nu.  

 

Vad som händer just nu i RPG är det säkert många som funderar, på här är lite information: 

• Den som har möjlighet att via dator eller mobil gå in och läsa på nätet kan söka upp 

RPG - förbundets hemsida https://www.rpg.org.se/nyheter/forbundet/k%C3%A4ra-

v%C3%A4nner-i-rpg/  Här finns bl.a. ett brev med hälsning från vår förbundsordförande 

i RPG, Monica Blomberg. 

• En del sammanträden pågår, själv sitter jag i Region Stockholms Pensionärsråd 

för RPG och vi i de olika pensionärsorganisationerna hade sammanträde uppkopplade 

via våra datorer hemma. En fråga som var uppe är förhållandena på våra 

äldreboenden nu under Covid -19 tider. Johan Bratt, chefsläkare, deltog i mötet och 

svarade på frågor från organisationerna. Frågorna handlade bland annat om 

läkarinsatser vid äldreboenden, brist på läkemedel, hur samordningen mellan olika 

aktörer ser ut. 

• Vår styrelse i RPG Rörstrand har månadsvis möten via telefonuppkoppling och vid 

kommande möte ska vi försöka ha uppkopplat så vi kan ses över våra dataskärmar.   

• RPG Rörstrand har hög beredskap för att kunna starta upp igen och så fort vi vet när 

det är ok att samlas kommer vi att kalla alla till våra RPG träffar med fika och 

gemenskap – HÅLL UT!!!!!! 

 

När ni är inne och tittar på RPG - förbundets hemsida så kan ni också läsa dagens 

bibelord som finns där. Idag när jag sitter och skriver detta nyhetsbrev är det den 4 juni och 

bibelordet är: 

 

”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” Fil. 4:4 
Och läser man vidare i bibeltexten som är hämtad från Svenska Folkbibeln (SFB) 

Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något 

utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall 

Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. 

Denna uppmaning till oss alla även under en svår Coronatid.   
 

Nu vill hela RPG Rörstrands styrelse tillönska alla våra RPG 

medlemmar en skön sommar – håll ut, snart kan vi mötas igen…… 
 

Hälsningar 

Olle Rosén 
ordförande  
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