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7/2020 från RPG Rörstrand
Nu är vi inne i oktober och höstlöven övergår till att under en kort
period få visar upp sin fantastiska färgprakt. Det kan bli en fin höst….
Glädjande nog har vi också fått besked från myndigheterna om att vi
har möjligheter att kunna hälsa på våra vänner och anhöriga som bor på servicehus.
Även dessa besök kommer säkert bli nya upplevelser med anmälningar, handtvätt och
olika skyddsutrustningar. Men efter sju månaders uppehåll ska det bli roligt att få
mötas en stund i lugn och ro hemma hos någon som bor på ett servicehus.
Vi har väl alla längtat efter att snart också kunna få möta våra vänner från kyrkor och
föreningar och på nytt sitta ner med stunder av gemenskap och en kopp kaffe. Dagens
bibelord – den 1 okt - som finns att läsa på RPG:s hemsida är hämtat från Psaltaren
82:3 där psalmisten uttrycker det så här: (läs gärna hela psalmen)
Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar Nu jublar min själ och min
kropp mot den levande Guden.
Ja vi kan bara vänta på att denna Corona pandemi snart skall ta slut så vi åter får träffas.
Under tiden kan vi knäppa våra händer och tala med vår Herre och be för varandra om hans
beskydd mot alla faror och att vi skall orka hålla ut.
Vid styrelsemötet i RPG Rörstrand 22/9 (då vi möttes via våra datorer) var frågan uppe
om hur och när vi åter skulle kunna inbjuda till RPG samlingar om än i begränsad omfattning.
Men vi ser det som en stor risk att många då måste använda kollektivtrafiken. Så just nu
inväntar vi med spänning på vad Folkhälsomyndigheten kommer att ge för
rekommendationer. Men vi har planer på att i slutet av november försöka anordna någon
form av ”julfest” uppdelat på två till tre tillfällen så det inte blir så stora grupper. Till dessa
samlingar är tanken att vi kommer hyra egen buss som möjligen kan stanna vid några olika
uppsamlingsplatser. Sedan får Inger ”i vanlig ordning” fördela platserna i bussen så vi inte
sitter för trångt. Arbetet och planeringen fortsätter och vi återkommer så fort vi kan informera
mer om detta.
”Vad som händer just nu i vårt rikstäckande RPG ”:
•

Sammanträden och planering pågår som vanligt i vår Lokalförening RPG Rörstrand, på
Distriktsnivå och i vårt Riksförbund. Oftast möts vi vid våra datorer men även i små grupper
där vi sitter med ”säkerhetsavstånd”. Många av våra ledamöter cyklar eller går till möten för
att undvika trängsel på Tunnelbana och kommunala busslinjer. Våra frågor vid dessa möten
handlar mycket om hur vi skall kunna försöka komma igång med våra samlingar på ett säkert
sätt och om våra medlemmar orkar hålla humöret uppe under den här påfrestande tiden.

•

Tidningen Seniorposten som förhoppningsvis alla har fått första vecka i oktober inne håller
många artiklar om alla som känner sig ensamma och hoppas på bättre tider igen. Läs tidningen
och följ vårt arbete.

•

Med denna tidningsutgåva bifogades en liten väggalmanacka. Tidigare har vi delat ut
dessa vid vår informationsdisk vid våra samlingar och vi kommer även i år att rekvirera
ytterligare exemplar om någon behöver en extra.
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•

Riksförbundet Pensionärsgemenskap RPG håller vart tredje år en Rikskonferens och
normalt infaller denna i maj månad. Nästa konferens är planerad till 28 maj 2021 i Fiskebäck
då ombud från hela landet samlas. Hur detta kommer bli i år är inte klart allt beror på
Folkhälsomyndighetens rekommendationer i rådande Corona pandemi. Med dagens
restriktioner måste riksstämman ske digitalt. I nästa nummer av Seniorposten får vi se hur man
beslutar. Du kan även följa detta på RPG:s hemsida.

•

Arbetet med att få till en länk på RPG:s hemsida, där det ska finnas lite videoklipp med
hälsningar och kommentarer, är på gång. På RPG:s kansli pågår ett arbete med utveckling av
hemsidan och man skall nu även titta på detta. Från senaste Distriktsstyrelsemötet uppdrogs
också åt mig att fundera vidare på upplägg och innehåll.

•

Ett slitet ord just nu är att RPG Rörstrand har hög beredskap för att kunna starta upp
igen och så fort vi vet när det är ok att samlas och kunna åka kollektivt kommer vi att kalla
alla till våra RPG träffar med fika och gemenskap.

Denna gång vill jag sända med en liten extra hälsning från vår styrelse i RPG Rörstrand. Det är
nu sju månader sedan vi hade möjlighet att mötas så jag tänkte att en liten bild och kort
presentation kunde vara bra att sända med.
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Så här kommer hälsningar från hela vår styrelse till er medlemmar i
RPG Rörstrand – håll ut, snart kan vi mötas igen….
Hälsningar

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