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Ännu en gång får vi konstatera att vi är inne i ett nytt år men Covid pandemin 

har ännu ej givit upp utan kommit tillbaka i ny skepnad och i nya vågor. 

Men låt oss ändå säga till varandra God fortsättning på det nya året 2022 

och vi hoppas och ber att vår Herre ska hålla sin skyddande hand över oss. 

 

Styrelsen var glad att vi lyckats att boka in RPG Rörstrands program för Vår 

2022 och fått det upptryckt till vår julutflykt. Och programmet har också blivit 

utsänt till alla medlemmar tillsammans med Nyhetsbrevet i december 2021.   

Men ännu en gång är vi tvungna att ställa in vår första samling den 27 

januari pga. nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten samt att vi inte 

vill uppmana er att vara ute och åka kollektivt med risk för att bli smittade. 

Vi bevakar nu även samlingen den 24 februari och återkommer så snart vi vet 

mer om vilka regler som gäller då. 

 

Vi planerar för möjligheten att eventuellt kunna ha två program någon månad 

under våren för att kunna genomföra programmet med Lilian och Göran Olsson 

och få möjlighet se Lilians fina tavlor.  

 

   

 OBS! Vårt program för vår 2022 gäller i övrigt som planerat tills något annat 

meddelas.  Vi ser fram emot att kunna göra två utflykter i vår bl.a. resan med båt 

i Hjälmare kanal, en resa genom 9 slussar. 

 

 

 

Vi hoppas att alla nu följt rekommendationerna och får sina vaccinationer. 

Du kan även passa på att sända in din ansökan om att få ett vaccinationspass. 

Enklast är det om du har en dator och kan få hjälp av någon, då får man det direkt. 

Annars fyller du i en blankett och sänder in med post (bifogas detta nyhetsbrev).  

 

 

Välkommen med på våra planerade samlingar och utflykter under 2022!  
 

RPG Föreningen Rörstrand, Stockholm 

Olle Rosén /ordförande  

 

 
 

 

*) OBS! Myndigheters eventuella ändrade beslut om hur man kan/får samlas 

under denna pågående Coronapandemi måste RPG:s styrelse reservera sig för 

och detta kan påverka de planerade programmen. 

 

Är det vår snart? 
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