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Än en gång har vi fått lyssna på Palmsöndagens 

budskap och får gå in i stilla veckan och möta påsken.  

För andra året i följd blir det utan att vi själva har möjlighet att 

fysiskt kunna besöka våra kyrkor och församlingar och fira Påskhögtid 

som vi brukar. Detta på grund av den pandemi som drabbar oss alla.   

Jag försöker tänka så här att nu har vi passerat vårdagjämningen, ställt om 

klockor till sommartid, hunnit känna lite på den härliga vårsolen och många av 

våra vänner i RPG har fått sina vaccinsprutor. Själv skall jag iväg på tisdag….. 

Jag tror att vi snart är på rätt väg och förhoppningsvis kan börja träffas igen på 

våra RPG Rörstrandssamlingar inför höstupptakten. Håll ut! 

 

 

 

Vi ställde en liten fråga i förra nyhetsbrevet och ville gärna få lite återkoppling 

och förslag på hur vi skulle kunna utnyttja vår hemsida när vi inte har möjlighet 

att mötas fysiskt. Så snart vi kan starta upp igen kommer det att bli en viktig 

annonsplats för våra aktiviteter men passa på nu och kom med förslag. 

Vi fortsätter med radioprogrammen från Radio RPG Rörstrand under 

vårterminen och dessa sänds på närradion RHC (FM 95,3) sista torsdagen i 

månaden kl. 10.30 med repris på fredag kl. 10.30, men du kan också lyssna 

på webbradion på vår Hemsida när du har tid. Välkommen till ”Lyssna igen”! 
 

Vårt nästa steg blir att utveckla så vi kan ha videosändningar på RPG Rörstrands 

hemsida. Flera av våra ”syster RPG föreningar” har redan detta och vi kommer 

att starta ett samarbete i vårt Distrikt för att komma vidare. Men redan nu kan 

du ”prov titta” på RPG Sollentuna hemsida (rpgsollentuna.se) som har 

kommit långt med video och har många fina program. Missa inte programmet 

”En biodlares berättelse” – ett fantastiskt bra program. Grattis Sollentuna! 

 

Till sist, ett bibelord från Palmsöndagens text från Matteus kap 21: Och folket, 

både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids som! 

Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” 

 

Med tillönskan om en skön Påskhelg 2021 och 

många hälsningar från styrelsen i RPG Rörstrand 

genom/ Olle Rosén  
ordförande

   Har du hunnit logga in på vår hemsida? rpgrorstrand.se  

 


