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NYHETSBREV 
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RPG - föreningen Rörstrand 

 

  

 

 

 

 

Nu får vi återigen stämma in i sången ”Den blomstertid 

tid nu kommer med lust och fägring stor …..”. Även om det idag är 

dagsregn och blåser ute när jag sitter och skriver detta brev, så har man 

lovat solsken och över 20o till helgen. 

Vi hoppas att alla våra medlemmar nu har fått sina två vaccinsprutor och på 

allvar börjar fundera på hur det kommer bli med våra samlingar och utflykter i 

RPG framöver. Vår styrelse inväntar med spänning Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer som tydligen ska komma nu i början på juni.  

 

RPG 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. Du kan också lyssna på 

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

 

Terminens sista radioprogram sänds torsdag den 24 juni. Programmet 

kommer att handla bl.a. om våra pensioner och vi kommer att intervjua Bo 

Björksten från vår förbundsstyrelse. Ni har säkert mött honom i vår 

förbundstidning Seniorposten där han är en flitig skribent. 

Har du tankar och funderingar på frågor om våra pensioner som vi kan 

ställa till Bo Björksten får du gärna sända över dessa till oss på RPG:s 

mailadress kontakt@rpgrorstrand.se  Vi måste ha frågorna senast den 14 juni då 

skall vi försöka få med dem i programmet. 

Vi kommer även få besök i radiostudion av Jan-Olov Östling när detta program 

spelas in. Han kommer då att bl.a. påminna oss vikten av motion.   

 

 

 

Detta var lite från oss i ”radioredaktionen” och RPG:s styrelse vi hoppas på att 

hinna sända ut ett nyhetsbrev till innan sommaren – då med information om när 

vi kan starta upp våra samlingar igen. 

 

Många hälsningar från styrelsen i 

RPG Rörstrand 

genom/ Olle Rosén  
ordförande

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