
      
 

ORN 2021-11-15 

 

NYHETSBREV 
10/2021 

från RPG Föreningen Rörstrand 

 

Tel: 076-13 89 470              kontakt@rpgrorstrand.se 
 

Nyhetsbrev nr 10 sänds ut tillsammans med andra RPG dokument från vår 

lokalförening Rörstrand med post hem till brevlådan hos alla medlemmar. 
 

I år känns till och med en sval och mörk höstdag uppmuntrande nästan som under våren när 

allt får liv på nytt. Tänk att vi åter får och kan samlas och planera för en ny termin 

tillsammans med alla RPG vänner. GUD HÖR BÖN! 

Jag talade i veckan med Johan Bratt, Chefläkare på Region Stockholm om vårt arbete i RPG 

Rörstrand med samlingar och planerade utflykter. Min fråga var om våra planerade program 

och utflykter utifrån dagens situation är ”godkända aktiviteter”. Av hans uppmuntrande svar 

förstår jag att vi är på rätt väg, men man måste alltid vara lyhörd för de förändringar som kan 

komma då Coronapandemin ännu ej är över. Därför har styrelsen också kompletterat *) våra 

inbjudningsbrev med en reservation ifall Folkhälsomyndighetens regelverk skulle förändras. 

Något som Johan Bratt också betonade var: ”uppmana era medlemmar att vaccinera sig både 

mot Corona och Influensa, och stanna hemma om man känner sig sjuk samt var noga med 

handhygienen”. (Handsprit finns med vid våra samlingar). RPG Rörstrands styrelse utgår 

ifrån: ”att alla som kommer till våra samlingar är vaccinerade och att du som har 

förkylningssymtom stannar hemma för att inte smitta andra".   
 

Medlemsavgift inför 2022 
Vi fortsätter med att sända ut informationsbrev om medlemsavgift med ett vidhängande 

förtryckt inbetalningskort. Vi har uppfattat att det förenklade för många medlemmar att betala 

årsavgift på detta vis. Några tycker säkert att det är enklare att betala på andra sätt och det går 

också bra. Som ni säkert sett har inbetalningskortet ett eget medlemsnummer som går att 

använda när man enkelt vill ange avsändare. Givetvis går det också bra att skriva sitt namn i 

fortsättningen. (Obs! Medlemsnumret blir nytt varje år.)   
 

Medlemskortet bifogas detta brev och det är gällande och kan registreras då du betalat 

din årsavgift för 2022. 

 

 

 

 

 

 

Välkommen med på våra planerade samlingar och utflykter under 2022!  
 

RPG Föreningen Rörstrand, Stockholm 

Olle Rosén /ordförande  

 
Brevet innehåller: 

• Inbetalningskort för medlemsavgiften inför 2022 

• Medlemskort till RPG Föreningen Rörstrand för 2022 

• Nyhetsbrev nr 9 med medlemsinformation 

• Kallelse till årsmöte 31 mars 2022 (se sid två i nyhetsbrevet)  

 

Inplanerade torsdagssamlingar i Betlehemskyrkan under våren 2022 

• 27 jan., 24 febr., 31 mars, 28 april, 19 maj boka redan nu in dagarna och tiden 

kl. 13.00 (men vi återkommer med mer information i början av december). 

• Utöver dessa samlingar planerar vi givetvis för utflykter och bussresor  

*) OBS! Myndigheters eventuella ändrade beslut om 

hur man kan/får samlas under denna pågående 

Coronapandemi måste RPG:s styrelse reservera sig för 

då och detta kan påverka de planerade programmen. 

 

Årsmöte 31 mars 2022 
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