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Hösten är på gång men ännu håller de gröna bladen sig fast på  

lövträden utanför våra fönster. Men snart kommer vi att få se en  

förändring och den fantastiska färgprakten i rött och gult på bladen. 

 

 
 

Programblad Höst 2020 för våra RPG träffar hade vi hoppats kunna sända ut nu i 

september men vi får invänta nya besked från våra myndigheter om hur och när vi åter kan 

träffas. I veckan hörde man i alla fall från politikerna att man förmodligen i slutet av 

september återkommer med vilka lättnader som kan medges framöver. Någon nämnde också i 

TV att till julen 2020 kanske vi förmodligen skulle kunna samlas med våra familjer och 

vänner – vi får se hur det blir. 

I styrelsen diskuterade vi vilka möjligheter vi i dag skulle kunna ha för att eventuellt ha 

möjlighet att samlas i mindre grupper på olika platser runt om i Stockholm. Vi kunde 

emellertid konstatera att vi bor i ett så stort geografiskt område att det blir många som i så fall 

måste åka kollektivt för att komma till en samling/möte. Och det är just det som är en stor risk 

när det gäller smittspridning. 

Vi får som sagt invänta nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. Under tiden använd era 

telefoner och ringa till vänner och bekanta och prata lite. Och håll ut!!!!! 

 

En ny punkt i våra nyhetsbrev är ”Vad som händer just nu i RPG”: 

• 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 det alltid något att läsa. (kopiera länken från Barbros följebrev – det är bara att 

trycka på den.) 
 

• Vi försöker också få till en länk på hemsidan där det förhoppningsvis skall finnas lite 

videoklipp med hälsningar och kommentarer. Jag driver frågan och skall vara med på 

videokonferens den 15 september med Förbundsstyrelsen och alla Distriktsordförande då 

frågan kommer upp igen. 
 

• När och om du kan komma in på RPG:s Hemsida så hittar du också dagens Bibelord.  

Just i dag när jag skriver detta nyhetsbrev är bibelordet från Psaltaren 96:1: ”Sjung till 

Herrens ära, sjung en ny sång, sjung till Herrens ära, hela världen!” När jag läser dessa rader 

kommer jag att tänka på en annan bibelvers i Apg. 16:25-26 Vid midnatt var Paulus och Silas i 

bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv 

så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna, och 

allas bojor lossnade och föll av. 

Om vi sjunger och ber så kan vi också få vara med om att ett under sker och våra "karantäns- 

och förbudsportar öppnas och vi på nytt kan få mötas i våra kyrkor och samlingslokal. 

 

Styrelsen för RPG Rörstrand hade förra veckan ett 

styrelsemöte via våra datorer.  Vi talade mycket om 

vilka möjligheter vi skulle kunna ha för att vara till 

hjälp för våra medlemmar.  Vi önskar att alla mår bra 

trots de omständigheter som råder under detta 

annorlunda år 2020 med Coronapandemin. 
Här ser ni hur vårt möte var. Barbro, Inger, Jan-Olov och jag 

satt i våra hem i Stockholmstrakten. Siv var på Gotland och Joel 

i Gnesta.  Anders var hemma i Norrland utan telefonkontakt och 

Elly var förhindrad att närvara. 

 

NYHETSBREV   

Inför HÖST 2020 
6/2020 från RPG Rörstrand  
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• Region Stockholms Pensionärsråd hade videomöte den 7 september. Vi fick återigen rapport 

kring Coronapandemin och hur sjukvården klarat sitt uppdrag med inriktning på de som 

är 70 + och på våra äldreboenden. Även denna gång var det chefsläkaren Johan Bratt, 

med i mötet och svarade på frågor från våra pensionärsorganisationer och politiker.  

 

• Vi i de fyra pensionärsgrupperna PRO, SPF Seniorerna, SKPF och RPG, som är 

representerade i Region Stockholms Pensionärsråd, har också ställt samman en skrivelse till 

politikerna och SL med anledningen av Folkhälsomyndighetens uppmaning till riskgrupper 

som 70 + att inte åka med kollektivtrafiken samt även satt in annonser i tidningar under denna 

Corona pandemi. Trots dessa uppmaningar har man på SL inte ändrat regelsystem för återköp 

av årskort så alla får tillbaka pengar. Representanter för SL var med på Pensionärsrådsmötet. 
 

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

går att samlas kommer vi att kalla alla till våra RPG träffar med fika och gemenskap. Vi håller 

kontakt med våra tidigare inbokade musiker och talare och dessa kommer så snart vi har 

möjlighet att samla folk till Betlehemskyrkan. 

 

• RPG Distrikt Stockholm-Gotland höll sitt årsmöte 27 augusti i Abrahamsbergskyrkan med 

en reducerad skara ombud. Samlingen hölls på kyrkbacken men efter kaffe, andaktstund och 

vacker musik på fiol flyttades årsmötesförhandlingar in i församlingsvåningen där deltagarna 

satt med 2 meters avstånd och någon deltog också via videolänk. Från RPG Rörstrand deltog 

Inger Skärström, Elly Moberg och Olle Rosén.  

 
        

 

 

 

 

 
• RPG Rörstrands planerade Bussresa till Fresta Kyrka har ju som tidigare meddelats inte 

kunnat genomföras men ett nytt datum föreslogs till den 24 september 2020. Inte heller denna 

gång kan vi genomföra denna resa pga. Folkhälsomyndighetens och Regeringens starka 

rekommendationer mot större samlingar av folk i riskgrupp. Resan kommer att genomföras så 

snart dessa regler hävs men i dagens läge vågar vi inte sätta något nytt datum. Jan-Olov 

Östling håller i anmälningarna och vi kommer att kontakta de som är anmälda och har betalt 

för denna bussutflykt om hur vi kan återbetala anmälningsavgiften. 
 

Med en varm hösthälsning från hela RPG Rörstrands styrelse till alla våra RPG 

medlemmar – håll ut, snart kan vi mötas igen…… 

 

Hälsningar 

Olle Rosén 
Ordförande 

 

Tel: 076-13 89 470  rpgrorstrand@gmail.com 
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