ADVENTSHÄLSNING FRÅN RPG I FLATÅSKYRKAN
Kära vänner!
Vi närmar oss julhögtiden och ett nytt år. Det är med blandade känslor vi firar advent och ser
fram emot julen. Starka begränsningar i möjligheten att träffas och fira som vi brukar. Ingen
fysisk närvaro just nu vid gudstjänster. Men vi som kan får vara tacksamma över möjligheten
att delta digitalt i dessa gudstjänster och i Flatåskyrkans julmarknad.
I vårt RPG planerar vi under alla förhållanden för nya möjligheter att träffas och genomföra
våra program. Tills vi vet mer om läget vid nyår nöjer vi oss i dagsläget att kalla till årsmöte
för RPG i Flatåskyrkan torsdagen den 11 februari 2021 kl 12. Vi planerar för att vår pastor
Martin Karlsson och allt i allo Mica Nilsson ger oss ett program till uppmuntran och glädje.
Även om du inte är medlem så är du välkommen att delta i årsmötet dock utan rösträtt.
Vi ser gärna att du blir medlem. Skicka i så fall in medlemsavgiften 230:- för år 2021 på
plusgirokonto nr 57 61 98 – 6 RPG i Flatåskyrkan. RPG lägger ner mycket arbete, ofta
tillsammans med övriga pensionärsorganisationer, för att påverka i angelägna frågor för
pensionärer. I vårt distrikt har det gjorts vårdcentralundersökningar både i Göteborg och i
Halland. Vi är representerade i pensionärsråd på olika nivåer. T.ex. medverkar Göteborgs
pensionärsråd med remissyttranden på förslag till Göteborgs stadsfullmäktige som berör oss
äldre. Om du har tillgång till internet gå i så fall gärna in på Betlehemskyrkans RPG sida och
lyssna till vad Kerstin Ekberg säger om RPG. Där kan du även lyssna till deras digitala program
via Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbHs2oLoPW2I0mB5l-aQo1Q
Av medlemsavgiften går 220: - till riks-RPG för det viktiga arbete som utförs av den lilla men
hårt arbetande nationella ledningen och expeditionspersonalen. Fem nummer per år av
Seniorposten som vi får hem till oss ingår. Dessutom anslag till våra RPG-distrikt m.m.
Antalet medlemmar är grunden för de bidrag som regionerna ger distriktsorganisationerna.
Vår lokala verksamhet finansierar vi normalt med serveringsavgifter.
I Bibeln finns mycket klagan över livets svårigheter. Men där finns även förvissningen om att
vi inte är ensamma i dessa. I Klagovisorna 3:22–24 övergår den betryckte till att formulera
följande insikt: ”Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje
morgon är den ny – stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas
jag på honom.” Orden finns med i en av Nyårsdagens texter. Låt oss ta med dem med en
förhoppning om att 2021 skall bli Ett Gott Nytt År då vi får mötas igen i vårt RPG.
Varma hälsningar från RPG styrelsen i Flatåskyrkan gm Ingemar Svensson, ordf.

