NYHETSBREV
6/2021 från RPG Rörstrand

Äntligen får vi skriva ett ”riktigt nyhetsbrev” till alla
våra medlemmar i RPG - föreningen Rörstrand.
Nu verkar det som det åter blir möjligt att kunna samlas till torsdagsträffar i Betlehemskyrkan
och att vårt årsmöte den 14 september skall gå att genomföra - enligt nu gällande regler från
Folkhälsomyndigheten.

Så nu välkomnar vi alla till:
RPG – föreningen Rörstrands årsmöte 2021
tisdag den 14 september kl. 13.00 i Betlehemskyrkan
Vi inleder samlingen med ett musikprogram som Alwar Almkvisth, vid pianot,
kommer att presentera tillsammans med sin dotter Natalie som sångsolist
och vi kommer säkert få sjunga med i någon sång.
Efter årsmötesförhandlingarna *) blir alla deltagarna bjudna på kaffe.
Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och Betlehemskyrkan rymmer då ca
150 personer sittande - ”fasta platser” när man sitter på varannan stol.
I slutet av september kommer våra politiker komma med nya direktiv beroende på hur Corona
pandemin utvecklas. Därför har nu RPG Rörstrand bokat upp Betlehemskyrkan för hela
höstterminen 2021. Även de olika medverkande som vi planerat för är vidtalade.
Våra inplanerade datum är sista torsdagen i månaden kl. 13.00 i Betlehemskyrkan:
• 30 september Börjar vi RPG Rörstrands träffarna med en ”höståtersamling”
Besök av sång och musikgruppen Trio Con Brio
• 28 oktober
• 25 november Berättar Dr. Gunnar Ordeberg om ”Artros i lederna - utsliten eller
livets gång” sång av Lars-Åke Hallström pianist Sam Forsberg
Hoppas vi på att kunna genomföra någon form av julaktivitet.
• December
Läs med i bifogade programblad ”Höst 2021”.
Nu inväntar vi de olika stegen som politikerna utlovade när lättnader skulle kunna infalla.
Beskedet i september blir viktigt om vi då också får samlas i större grupper för bussutflykter.
Vår beredskap är hög för dessa aktiviteter Styrelsen för RPG Rörstrand kommer så snart det
är ok att på nytt aktualisera tidigare planerade utflykter för våra medlemmar.
*) Vårt årsmöteskompendium med årsberättelse och verksamhetsplan för innevarande år
2021, sändes ut till medlemmar med nyhetsbrev 5. Med detta brev bifogas på nytt dagordning
som en påminnelse. Ekonomiska redovisningar kommer som vanligt finnas vid årsmötet.

Välkommen tillbaka till alla våra samlingar
Hälsningar

Olle Rosén
ordförande
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