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Mår ni bra?
Vintern har tagit ett riktigt grepp om Stockholm just nu
och denna fantastiska snöskulptur kunde man beskåda i
Solna för någon vecka sedan. En morgon i veckan var det minus -13.
Men tänk så här december, januari och februari är vintermånader, sedan
kommer tre vårmånader och det är ju faktiskt bara två veckor till mars……
Vi får hoppas på - och vara tacksamma för - att många av oss ändå skall orka
kämpa på och snart vänder det både med den kalla vintern och Corona pandemin.
Jag har hört att flera också hunnit bli vaccinerade, missa inte din vaccinspruta
när turen kommer till dig.
Som vi förstår av Folkhälsomyndighetens information så kommer det nog bli
svårt att kunna träffas innan sommaren i vår RPG gemenskap. Men vi får aldrig
sluta hoppas.
Lite information från senaste styrelsemötet:
• Nytt datum för årsmötet bestäms senare i vår och anpassas efter
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Förhoppningsvis hålls
årsmötet i september 2021.
• Tiden för att utnyttja RPG:s presentkort som sändes ut till
medlemmarna inför julen kommer att förlängas. Nytt datum kommer att
meddelas via Nyhetsbrev och RPG-föreningen Rörstrands hemsida. Se till
att du sparar presentkortet.
• Vi funderar lite på hur vi ska kunna nyttja vår hemsida på ett trevligt sätt.
En tanke är att kanske kunna ha plats för ”månadens dikt” eller en ”årstids
bild”. Kom gärna med förslag på vad du tror skulle kunna glädja våra
medlemmar

Har du hunnit logga in på vår hemsida? rpgrorstrand.se
Hemsidan öppnades den 15 januari 2021 och är ett resultat av att vi som RPG
förening vill få mer kontakt med våra medlemmar. Vi är väl medvetna om att
alla inte har haft möjlighet att få hjälp eller kunnat träna på att arbeta med sin
mobiltelefon eller dator. Men har du någon anhörig som kan hjälpa dig att
komma in på hemsidan och som sedan kan lägga till
ett litet ”bokmärke” så att du lätt hittar tillbaka, så
har du kommit långt.
När du väl är inne på hemsidan finns det mycket
att läsa och du kommer också enkelt att kunna
lyssna på tidiga inspelade program från RPG
Rörstrand.
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Så snart som vi kan samlas igen kommer vi att ordna en enkel utbildningsdag då
vi kan hjälpa till att berätta om hemsidan och även hjälpa till och lägga in
hemsidan på din mobil. Vi kommer också att visa på storbild så att alla förstår
och förhoppningsvis sedan själv kan vara med och läsa information och ”lyssna
igen” på inspelade program på ett enkelt sätt.
Den här texten var med även i nyhetsblad nr 1. 2021, men värt att repetera.
Innehållet på hemsidan är sorterat under 6 flikar:
1. Startsida: Detta är som en annonstavla med kort information.
2. Om oss: Hitta vår historik, stadgar, vision, kontaktpersoner/styrelse osv.
3. Bli medlem: Information till blivande medlemmar/anmälningsblankett
4. Aktuellt: Här annonsera vi programblad, utflykter, Aktuell info och
Nyhetsblad
5. Kontakt: Våra adresser, e-post- och telefonnummer
6. Länkar: Här kan man enkelt navigera vidare till andra hemsidor och
närradioprogram

RPG Rörstrands sändningar på närradion
Vi är nu igång med radioprogram från RPG Rörstrand och vi kommer att sända
dessa på närradion RHC (FM 95,3) men också över webbradion som man kan
lyssna på när man själv har tid.
Eftersom vi normalt brukar ha våra samlingar med RPG Rörstrand sista
torsdagen i månaden har vi fått möjlighet att genom Radio Hope Classic
sända programmen på torsdagar kl. 10.30 med repris kommande fredag
kl. 10.00. Det första programmet sänds alltså torsdag 25 februari 2021.
Efter det att programmet sänts över närradion kommer det att läggas in på en
länk på vår hemsida. Man klickar på fliken ”Länkar” och söker upp rubriken
Radio RPG Rörstrand – Lyssna igen. Klicka på den rubriken sedan är det bara
att välja vad man vill lyssna på. Vi har redan ca 30 program från våra olika
samlingar som vi håller på att lägga in. Välkommen att Lyssna igen!
Vår förhoppning har varit att våra Nyhetsbreven ska spegla alla aktiviteter som
vi planerat för våra medlemmar framöver. Men nu är det bara att ”gilla läget”
knäppa våra händer och be till vår Herre att vi snart ska
få möjlighet att få den friheten att kunna mötas igen efter ett
tungt år - men med Coronapandemin bakom oss.

Många varma hälsningar
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