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Detta märkliga år 2020 närmar sig sitt slut, då vi gång på gång fått höra att det 

som händer nu har vi aldrig varit med om tidigare. Vi är också mitt uppe i 

adventstid som vi av tradition förknippar med den kommande julen, skön musik 

i kyrkor och kapell samt besök av nära och kära. Men mitt under detta finns det 

en annan väntan för många - att jul och nyår skall snabbt passera så vi kommer 

in i januari då andra vågen av Coronapandemin förhoppningsvis skall klinga av. 

Kanske många också ställer förhoppningen till att kunna vaccinera sig snart.  

Men låt oss aldrig för en sekund glömma Julens verkliga budskap ”att 

advent/ankomst – påminner oss om att Jesus skall komma tillbaka”. Som 

också Lewi Pethrus sångtext förstärker i sången ”Löftena kunna ej svika, nej 

de står evigt kvar”.  

Håll ut det är nu bara några dagar kvar tills vi kommer till vintersolståndet den 

21 december som markerar årets mörkaste natt – och årets kortaste dag men 

sedan vänder det och allt blir bara ljusare……  

 

Detta blir vårt sista Nyhetsbrevet för 2020 och med denna julhälsning har vår 

förening köpt in ett antal Jultidningar som vi vill skicka med till alla våra RPG 

Rörstrands medlemmar. 

Är det så att du redan har införskaffat denna Jultidning kan du ju knacka på hos 

grannen och lämna tidningen och önska en God Helg.  
 

 

 
               
 

 

 

 

 

 

Med tillönskan om en riktigt 

God Jul och Ett Gott Nytt År 2021 
från oss i styrelsen för RPG Föreningen Rörstrand 

Olle Rosén, Siv Morberg, Joel Möller, Jan-Olov Östling 

Barbro Westlund, Anders Forsman, Inger Skärström, Elly Moberg 

 
 

SENASTE NYTT! 

• RPG Rörstrand kommer i samarbete med Radio Hope Classic att sända några 

radioprogram under våren 2021. Programmen kommer dels på närradion FM 95,3 

men även över webbradion som man kan lyssna på när man själv har tid. Mer 

information kommer i nästa Nyhetsbrev i mitten av januari 2021. 

• Vi kommer att fortlöpande via våra Nyhetsbrev informera om när och hur vi kan 

anordna RPG Rörstrands samlingar och så snart vi vet något mer kommer vi att 

trycka upp ett programblad.  
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