
 Intresseanmälan till RPG Umeå 

Jag vill bli medlem i RPG Umeå 

Namn     

Personnummer  

Adress  

Postadress  

Telefonnummer  

Mobilnummer  

E-post  

 

Medlemsavgift  för 2020  
240 kr inklusive Seniorposten. 
 
RPG Umeå 
Bankgiro 641 – 2407 
Swish 123 668 02 43 
 
Kontaktpersoner: 
Per Martin Jonasson, ordförande 
Telefon 070-522 59 33 
E-postadress: permartin.jonasson@gmail.com 
 
Kent Ljungblahd, kassör 
Telefon 070-210 62 47 
E-postadress: kelj0123@hotmail.se 
 
RPG:s HEMSIDA www.rpg.org.se 
Ger Dig ytterligare och dagsaktuell information 

RPG UMEÅ 

 

 
 

 MED KRISTEN INRIKTNING 

                       

Program våren 2020 
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Riksförbundet Pensionärs Gemenskap – RPG 
Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt, är RPG en organisation som  

kan vara till glädje för Dig. RPG är en ideell och partipolitisk obunden pensionärs- 

organisation som vill värna människan, utifrån kristna värderingar. RPG är öppen för  

alla oavsett livsåskådning och verksamheten, syftar till berikande aktiviteter, 

förmedling av samhällsinformation, samt opinionsbildning i för pensionärer och 

anhöriga vitala frågor.   

                 

RPG vill tillvara Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre. RPG är  

öppet för alla, anhöriga och pensionärer som är intresserade av äldrefrågor.  

  

RPG har ca 11 000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet. 

 

Intressebevakning 

RPG samverkar med övriga pensionärsorganisationer och sammanlagt företräder 

vi 900 000 medlemmar. RPG ingår i regeringens pensionärskommitté och en rad 

myndigheters samrådsorgan. Vi har hundratals ledare som är verksamma i kommunala 

pensionärsråd. Mycket gott har under åren gjorts för de äldre och anhöriga i samhället. 

Fortfarande finns det dock många frågor som söker sin långsiktiga lösning. 

För närvarande är frågor kring äldreomsorgens kvalité, tillgången på hälso- och 

sjukvård, bostadsfrågor, ett bra pensionssystem och rättvisa skatter 

för pensionärer särskilt prioriterade frågor.  

 

Gemenskap och medlemsförmån   

Som medlem i RPG kan Du delta i stimulerande programverksamhet och aktiviteter 

tillsammans med andra Du är försäkrad i samband med alla arrangemang 

Du har möjlighet att engagera Dig som ledare för att föra fram Dina och RPG:s 

synpunkter till beslutsfattare eller finnas med i det lokala föreningsarbetet. Du har 

reseförmåner i SJ och får förmånskortet Smart Senior. 

 

 

Senior Posten 

Förbundstidningen SeniorPosten kommer ut med fem nummer per år 

Två sätt att bli medlem i RPG 

Du kan söka medlemskap i en RPG-förening på din hemort, medlemsavgiften 

fastställs lokalt. Du kan söka medlemskap som direktansluten medlem i RPG. 
 

 

* Vårterminen 2020 * 

Månd 20 jan  13.00 på Frälsningsarmén 

”Islands natur i fokus” Håkan Karlsson visar bilder 

 

Onsd 19 febr  kl 13.00 i Carlskyrkan 

Marie Frostvinge, planeringschef Umeå kommun, 

 Årsmöte RPG Umeå 

 

Onsd 18 mars  kl 13.00 i Betelkyrkan 

Gösta Bucht om ”Åldrandets faror och glädjeämnen” 

Årsmöte RPG Västerbotten 

 

Onsd 22 apr  kl 13.00 Hedlundakyrkan 

Polismannen Lars-Göran Hannler   

 berättar om sitt liv 

 

Onsd 13 maj  kl 13.00 Grisbackakyrkan 

Mikael Åström berättar om Kyrkans stödgrupp,  

bl a om flygolyckan i somras 

 

Onsd 10 juni  kl 9.30 från Betelkyrkans parkering.  

  Guidad rundtur i Umeå med lunch, mm 

  Mer information kommer senare. 

 
 

 

 

* Programmet är preliminärt, kolla alltid affisch, webb, ev mail och SMS 

för att få rätt dag bekräftat.. 


