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”Kära RPG-vänner i vårt avlånga land! 

Vi är nu i början av februari och dagarna har blivit längre. Ljuset kommer tillbaka även om 

det ibland är svårt att upptäcka då vädret är grått men också att vår omvärld känns skakig. 

Ett glädjeämne är att idag meddelades det att restriktionerna släpps den 9 februari. Visst är 

det så att vi behöver iaktta en viss försiktighet men det känns ändå som ett stort glädjeämne. 

Vi kan träffas och ha våra sammankomster och få känna den där glädjen över att ses och få 

samtala med varandra. Gemenskapen i vårt RPG är så viktig. Så är det Kyndelsmässodagen 

på söndag med ett så härligt budskap.” 

Med denna inledning hämtad från vår Förbundsordförande Ann-Christin Lindboms 

nyhetsbrev från 3 februari 2022 vill även jag hälsa alla medlemmar i RPG Rörstrand 

välkomna tillbaka till våra samlingar i Betlehemskyrkan. Ann-Christins Nyhetsbrev 

brukar publiceras i sin helhet på Förbundets hemsida. 

”Från och med den 9 februari, 2022 går det att mötas igen utan restriktioner som distans, 

deltagarantal eller covidbevis oavsett om det är offentlig eller privat tillställning” sa 

statsminister Magdalena Andersson på en pressträff, men poängterade också 

”Dock gäller följande:  

• Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. 

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda 

försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar 

inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. 

Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder. 

Så fortsätt uppmana människor att de ska vaccinera sig och även ta den tredje sprutan” 

 

Från den 24 februari kommer alltså RPG Rörstrand att kunna återgå till samlingar och 

vårprogrammet som vi tidigare sänt ut och våra första gäster blir: 

 

 

 

 

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. 

Ann-Christin Lindbom 
Förbunds ordförare RPG 

Torsdag 24 februari ”Kristus mitt liv”  

Bröderna Stefan Andersson och Niklas Ekberg sjunger, spelar och berättar om 
sin morfar sångarevangelisten Einar Ekberg 
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