KARLSKRONA
RPG-FÖRENING
CORONA UTGÅVA - VÅREN 2021

LJUSARE TIDER!
Vi hoppas på ljusare tider, där vi kan återta ett normalt liv med gemenskap.
Förhoppningsvis medverkar de restriktioner vi nu fått till att smittan hejdas i sitt
förlopp. Jag ser fram mot att möta er alla på RPG under 2021. Vi planerar för att
erbjuda ett digert och stimulerande program med många nya intressanta
aktiviteter.
Jag önskar att ni alla skall undkomma smittan och att vi snart kan mötas igen.
Passar också på att önska er en fin jul även om det blir under andra
omständigheter än normalt.
Asta Carlsson

VANDRING PÅ VANDRINGSLED
Måndagar 10.00-13.00.
Datum:25 jan. 22 febr. 22 mars, 03 maj. 31 maj.
Samling Mariedalskyrkan kl. 10.00 och åker tillsammans till någon av
vandringslederna i närheten. Vi vandrar 6 – 8 km. och stannar halvvägs
och fikar. Detta gäller: bra skor, gärna stavar och något att förtära!
Vi får stimulerande motion och fin gemenskap med varandra!
Ledare: Lars Boman 070–9602184, Sören Hedmark 073–8125238

UTFLYKTER MED VARIERAT INNEHÅLL.
Onsd. 3 febr. kl. 10.00 Samling utanför Amiralitetskyrkan. Där vi får
guidning och visning av kyrkan.
Onsd.3 mars. kl.09.00 Obs tiden! Samling vid Försäkringskassan i
Karlskrona Stora Möllebacksgränd 10. Där får vi guidad visning och
information.
EKONOMI SEMINARIUM Lars Boman och Pär Tyrberg deltog i ett
digitalt seminarium ang. ekonomi för äldre. Se informationen på hemsidan
från Lars och Pär. Jag hoppas att det skall finnas intresse att delta i en
studiecirkel när vi får träffas igen.

RPG:S HEMSIDA
www.rpg-karlskrona.se
Medlemsavgiften i RPG: 250 kr för ensamstående och för ett par 425 kr.
Medlemstidningen Seniorposten ingår med 5 nr. per år.
Obs! RPG: s bank giro är 5101 – 5857
RPG: s Swishnummer: 123 533 0766
Välkommen som medlem i vår förening!

BOK OCH STUDIECIRKLAR
Bokcirkeln ”Hon trotsade Jihad” av Ester Ahmad
Bokcirkelledare: Asta Carlsson 070-594 06 12
Fredagar kl. 10.00 – 12.00 i Pingstkyrkan.
Datum: 22 jan, 5 feb, 19 feb, 5 mars, 19 mars, 9 april, 23 april, 7 maj, och 21
maj.
Bokcirkeln ”Brevet från Gertrud” av Björn Larsson.
Bokcirkelledare: Gudrun Karlsson tel. 33 23 58
Tisdagar kl. 10–12 i Möllebackskyrkan.
Datum: 19 jan, 2 feb, 16 feb, 2 mars, 16 mars, 30 mars, 13 april, 27 april, 11 maj
och 25 maj.
Studiecirkeln ”Öar”
Studiecirkelledare: Pär Tyrberg tel. 0708-13 02 66
Tisdagar kl.9.30-11.30 i Mariedalskyrkan
Datum: 19 feb, 2 feb, 16 feb, 2 mars, 16 mars, 13 april, och 11 maj.
Studiecirkeln ”Kristendomens återkomst” av Martin Lönnebo.
Studiercirkelledare: Ivar och Ulla Karlstrand tel. 070-55 714 20
Måndagar 14.00-16.00 i Mariedalskyrkan.
Datum:18 jan, 1 feb, 15 feb, 1 mars, 15 mars, 29 mars ,12 april, 26 april, 10 maj
och 24 maj.

Kurs i Akvarell och oljemålning.
Studieledare: Pär Tyrberg tel.0708-13 02 66
Måndagar kl.10.00-12.00 i Möllebackskyrkan.
Datum: 11 jan, 25 jan, 8 feb, 8 mars, 22 mars, 12 april, 26 april och 10
maj.
ALPHAKURS.
Ledare: Leif Gustavsson tel.0708-850932.
Torsdagar kl.13.00-15.00 i Mariedalskyrkan.
Datum.
Alphakurs är en kurs för dig som är intresserad av att upptäcka vad kristen
tro handlar om- eller för att fräscha upp kunskaperna om vad kristendom
är. Vi börjar varje samling med enkel måltid.
Anmälan till Ulla Karlstrand, iukarlstrand@gmail.com eller tel.0705571420.

Kära RPG:are!
Höstmörkret har sänkt sig ned över oss och det känns lite tungt just nu. Terminen
hittills har varit ganska tom på aktiviteter pga. Corona pandemin. Vi har dock
kunnat fortsätta med studiecirklarna, vandringarna fram till nu och vi har kunnat
träffas i Mariedalskyrkan varje onsdag eftermiddag med egen medhavd kaffekorg
för att upprätthålla någon form av gemenskap. Där har vi hört intressanta
berättelser från några av våra medlemmars livsresa, den senaste i går då Ulla
Karlstrand delade med sig minnesglimtar från sitt liv.
Tyvärr kom igår från regionen besked om ytterligare restriktioner och
begränsningar av vad vi kan göra utan att utsätta oss själva och varandra för
smitta. Detta innebär att vi nu får pausa alla aktiviteter där vi träffar människor
utanför den egna familjen, dvs inga studiecirklar eller matlagningskurser, inga
träffar i Mariedalskyrkan under november-december. Vi sörjer också att vi inte
kan ha någon julfest eller sångstund där vi kunnat sjunga våra gamla julsånger
och önska varandra god jul. Restriktionerna sträcker sig ju fram i december.
På grund av smittläget har det nu varit svårt att planera nästa termin. Styrelsen
har därför beslutat att flytta fram årsmötet till 17 februari 2021. Kallelse till
årsmötet kommer att sändas ut i januari och i det utskicket kommer
förhoppningsvis ett genomarbetat program för terminen tillsammans med agenda
och verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse.
I detta brev kan ni hitta programmet för det vi vet vi kan genomföra. Håll också
koll på vår hemsida där eventuella ändringar kommer att publiceras. Vi hoppas
verkligen att vi under 2021 kan börja igen med alla våra aktiviteter med RPG
träffar, kulturcafé, studiecirklar inkl. matlagning, vandringar, Gemenskapsträff
mm, kanske också en vårresa?
Centralt inom RPG har dock arbetet fortsatt med att bevaka pensionsfrågor, vård
och omsorgsfrågor, bostadssituationen mm. RPG har också aktivt arbetat för att
de särskilda restriktionerna för äldre skulle tas bort vilket skedde i oktober, dvs
samma regler gäller för oss för som för befolkningen i stort. Lokalt har vi genom
KPR bevakat frågor som rör Karlskronas äldre, fr.a. att aktualisera behovet av
trygghetsbostäder, gratis resor med kollektivtransport under lågfrekvenstider
mm. KPR:s arbetsutskott har haft helt digitala möten för att undvika smittrisk.
Hälsningar/ Asta Carlsson

