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Nyhetsbrev nr 8 sänds ut tillsammans med andra RPG dokument från vår 

lokalförening Rörstrand med post hem till brevlådan hos alla medlemmar. 

 
När jag i år följt höstens alla förändringar utanför fönstret kan jag konstatera att de flesta 

löven nu har blåst av träden. Till och från kommer ett gäng ”gubbar” i gula jackor och jagar 

ihop löven i stora högar med sina fläktar – de verkar gilla sitt jobb men det är en hög ljudnivå 

när de blåser på med sina maskiner…. 

Under november månad är det också en del arbete för oss i styrelsen med att skriva brev med 

information och ordna med utskick till alla våra medlemmar i RPG Rörstrand. Här kommer 

ett sådant brev. Hoppas att alla mår bra men tyvärr verkar det som pandemin är på 

frammarsch igen och detta försvårar givetvis vårt planeringsarbete. Men än en gång får vi 

uppmana varandra att hålla ut och hoppas på bättre tider. 

 

Medlemsavgift inför 2021 
Vi fortsätter med att sända ut informationsbrev om medlemsavgift med ett vidhängande 

förtryckt inbetalningskort. Vi har uppfattat att det förenklade för många medlemmar att betala 

årsavgift på det sättet. Några tycker säkert att det är enklare att betala på andra sätt och det går 

också bra. Därför har vi givit alla ett eget medlemsnummer - som framgår av brevet med 

inbetalningskortet - som man kan använda när man enkelt vill ange avsändare. Givetvis går 

det också bra att skriva sitt namn i fortsättningen.  

 

Medlemskortet bifogas detta brev och det är gällande och kan registreras då du betalat din 

årsavgift för 2021. 

 

Nyhetsbrev nr 8 
Våra samlingar med RPG Rörstrand i Betlehemskyrkan på Luntmakargatan har inte 

kunnat komma igång under hösten. För någon vecka sedan trodde vi att det skulle bli möjligt 

med en samling någon gång i november/december. Styrelsen har också arbetat med att 

anordna en julutflykt till Vår Gård i Saltsjöbaden, som har en lämplig lokal för Adventsfest. 

Bussar var också preliminärbokade.  

För säkerhet skull sände vi ett brev med en fråga till Region Stockholms Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, i samband med ett samverkansmöte som skulle hållas 2 november. 

Frågan gällde om vi som RPG Förening skulle kunna genomföra en utflykt och en 

Adventsfest för våra medlemmar på ett Corona säkert sätt. Frågan ställdes i första hand till 

Johan Bratt, chefsläkare Region Stockholm men svaret kom redan innan mötet: 

 

”…angelägen fråga för pensionärsorganisationerna om hur, var och när fysiska möten är 

möjliga…” 

men skriver vidare att: ”I och med den rådande situationen hänvisar vi till 

folkhälsomyndighetens bedömning och de av myndigheten upprättade rekommendationer som 

gäller i dagsläget.”.  I klartext betyder detta att som läget är nu vågar vi inte bjuda in våra 

medlemmar till någon Adventsfest eller samling i år. 
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Hur framtiden ser ut vet vi inte i dag, men vi har ändå (i tro) bokat in Betlehemskyrkan sista 

torsdagen i månaden under Vårterminen 2021 för RPG Rörstrand samlingar enligt 

följande:  

 

 

 

 

 

 

 

Som alla förstår beror ju allt på om vi kan mötas på ett säkert sätt i dessa pandemitider. 

 

Något om RPG:s Förbundskansli.   
Trots Coronapandemin och flera månader utan att vi kunnat ha några samlingar så får vi nya 

medlemmar till vår lokalförening RPG Rörstrand. Därför kan det vara på sin plats att 

emellanåt påminna om att RPG är en rikstäckande pensionärsorganisation med sitt 

Förbundskansli på Kungsholmen i Stockholm där det finns två tjänstemän, direktor Eva 

Henriksson och förbundssekreterare Mia Delgado som har hand om medlemsmatriklar, 

ekonomi, konferenser och utbildning samt förbundstidningen Seniorposten. Vår årsavgift 

går till sådan gemensam föreningsverksamhet men också till arbete med att påverka i 

frågor som är viktiga för medlemmarna. Det kan vara frågor om pensioner, vård- och 

omsorg, bostäder, färdtjänst. RPG även en remissinstans för viktiga pensionärsfrågor och 

företräder medlemmarna på det lokala och centrala planet i äldrefrågor. Här är man 

medlemmarnas röst in i regering och myndigheter Ett exempel är besöksförbudet på landets 

äldreboende som upphävdes 1 oktober föregicks av en dialog med Socialstyrelsen som RPG 

och övriga pensionärsorganisationer hade.  

 

RPG hälsning i form av ett presentkort till dig (bifogas i detta brev)  

I styrelsen har vi samtalat om vad vi skulle kunna göra för att uppmuntra alla våra 

medlemmar lite under den långa väntan på att allt skall bli som vanligt igen och att vi kommer 

igång med våra samlingar och utflykter. 

Resultatet blev ett litet presentkort till Dig personligen som du kan använda som tre fika 

biljetter vid våra torsdagssamlingar eller som en reducering av kostnaden med 100 kronor 

vid någon av våra kommande utflykter under 2021. Om det är så att du inte har möjlighet att 

kunna delta i våra samlingar eller på någon utflykt kan du kontakta Inger Skärström telefon: 

070-836 09 11, så har hon säkert en lösning på detta för dig. 

 

Kallelse till RPG Rörstrands årsmöte 25 februari 2021 
På baksidan av detta Nyhetsbrev kan du läsa kallelsen till årsmötet som i år kommer att vara i 

anslutning till vår torsdagssamling 25 februari kl. 15.00 i Betlehemskyrkan. Själva årsmötet 

kommer att bli i Betlehemskyrkans församlingsvåning Utsikten i samma hus där vi brukar ha 

fika efter samlingarna. Vi planerar och hoppas att vi snart är på gång igen……. 

 

 

• 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj 2021, boka redan nu 

in dagarna och tiden kl. 13.00 (men vi återkommer med mer information). 

• Utöver dessa samlingar planerar vi givetvis för utflykter och bussresor till de 

utflyktsmål som vi hade inbokat att genomföra under detta år.  
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Några personliga tankar från en RPG ordförande…. 
Det blev ett långt nyhetsbrev med mycket information denna gång men också med många 

reservationer. Jag hade hoppats på att hela brevet skulle innehålla inbjudningar och färgglada 

programblad om de kommande aktiviteter som vi i styrelsen planerat men som alla vet är vi 

mitt inne i en andra våg av Coronapandemin 2020 vilket gör oss villrådiga. 

När jag lyssnade på Helgmålsringning på TV under lördagskvällen fastnade några ord som 

Barbro Tjernström sa när hon talar om att ”komma hem”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planerna är att vi hinner sända ut ett Nyhetsbrev till detta år och då med julhälsningar från 

Styrelsen. Men redan nu vill vi hänga upp skylten och hoppas på en bra vårtermin. 

 

Välkommen med på våra samlingar och utflykter under 2021!  
 

RPG Föreningen Rörstrand, Stockholm 

Olle Rosén  
ordförande  

 

                                                                
           
                                      

Brevet innehåller: 
• Inbetalningskort för medlemsavgiften inför 2021 

• Medlemskort till RPG Föreningen Rörstrand för 2021 

• Nyhetsbrev nr 8 med medlemsinformation 

• En RPG hälsning i form av ett presentkort 

• Kallelse till årsmöte 25 februari 2021 (se sista sidan av nyhetsbrevet) 

 
 
 

- Om du inte vet var du ska - ropa på mig…. Hon hämtade 

sin betraktelse från Jesaja 12:16 där vi kan läsa: 

De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner, på 

okända stigar skall jag föra dem fram. Jag skall göra 

mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till 

jämn mark. Detta är vad jag skall göra, och jag skall inte 

överge dem. 

Med hopp om att vi snart kan mötas igen vill jag dela med 

mig av detta bibelord till er alla att ”Herren leder oss och 

skall inte överge oss” 

 

    
        Vi möts våren 2021  

i Betlehemskyrkan 
Luntmakargatan 82 

Stockholm 
 

 

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

mailto:rpgrorstrand@gmail.com
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR RPG FÖRENINGEN RÖRSTRAND 
TORSDAGEN DEN 25 februari 2020 KL. 15.00 PÅ UTSIKTEN *) 
 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
1 Mötets öppnande. 
2 Val av funktionärer: ordförande och sekreterare 
3 Beslut om årsmötets utlysande 
4 Fastställande av röstlängd 
5 Fastställande av dagordning 
6 Fastställande av styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelser 
7 Fastställande av resultat- och balansräkning 
8 Revisorernas berättelser 
9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
11 Val av revisorer och ersättare 
12 Val av valberedning 
13 Beslut om målsättning- och verksamhetsplan för 2021 
14 Beslut om medlemsavgift för 2022. Styrelsens förslag är 250 kr vilket 
inkluderar avgiften för SeniorPosten. 
15 Beslut om budget för år 2021 
16 Övriga frågor 
17 Avslutning 
 
Alla medlemmar bjuds på kaffe i samband med årsmötet.  
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer sändas ut via e-post i slutet av januari 
2021 (till alla som RPG har e-postadress), samt finnas på RPG:s infobord vid 
RPG Rörstrands samling den 28 januari 2021. Årsmöteshandlingar kommer 
även att vara tillgängliga vid årsmötet. 
Varmt välkomna hälsar styrelsen! 
 
 
 
Kallelsen utsänd med nyhetsbrev nr. 8 och inbetalningskort för årsavgiften för 2021. 
*) Reservation för vilka rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger vid de aktuella 
tillfällena. 
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