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  Vad är RPG                       

            Riksförbundet Pensionärsgemenskap?  

RPG är en rikstäckande pensionärsförening med kristna värderingar som 

grund. Föreningen är öppen för alla oavsett livsåskådning, religion och 

politisk tillhörighet.  

RPG är opinionsbildare i för äldre vitala frågor, vill förmedla samhälls-

information och ge utrymme för berikande aktiviteter.  

På Riksplanet ingår RPG tillsammans med övriga pensionärsförbund i 

regeringens pensionärskommitté, i socialstyrelsens referensgrupp för 

äldrefrågor, samt flera andra myndigheters äldreråd som Folkhälso-institutet, 

Trafiksäkerhetsverket, Pensionsmyndigheten. I Karlskrona ingår vi i KPR 

(Kommunala PensionärsRådet) och är med och påverkar beslut som rör äldre.  

Rpg-föreningen i Karlskrona har en rikt varierad verksamhet där vi väl-

komnar alla att dela gemenskapen, ta del av intressanta föredrag, sång och 

musik eller bara samvaro vid kaffebordet. Några föredrar att gå längre eller 

kortare promenader tillsammans, vi ordnar med företagsbesök eller går till 

intressanta platser. Våra bokcirklar har olika inriktning beroende på 

medlemmarnas önskan och vi har matlagningskurser för herrar och vegetarisk 

matlagning för damer.  

Gå gärna in på RPG:s hemsida. 

www.rpg-karlskrona.se  

 

 

Asta Carlsson.                                                   

Ordf. i Karlskrona RPG-förening.  

Tel. 070-5940612.  

asta.carlsson39@gmail.com  
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     VÄLKOMMEN TILL RPG-TRÄFFAR: 

Onsd 15 jan.  kl 14.00  MARIAGÅRDEN:   

    RPG:s årsmöte med sedvanliga förhandlingar.    

    Sång och musik av RPG-sångarna. Andakt,   

 servering och lotteri.    

 

 Onsd  12 febr.kl 14.00 PINGSTKYRKAN:  

  ”Jag kommer i alla fall ihåg att jag glömmer” 

    år temat när Psykolog Marie Persson från   

   Minnesmottagningen kommer och föreläser.      

   Andakt, sång och musik av RPG- sångarna,      

 servering och lotteri.   

 

Onsd  11 mars  kl 14.00 KORSKYRKAN 

    ”Hjärtats nyckel heter sång” vill Olle Björn-  

     green att vi skall få uppleva i sitt sång- och  

     musikprogram. Servering. Lotteri.   

 

Onsd 15 april kl 14.00  MÖLLEBACKSKYRKAN: 

   Per Tyrberg berättar och visar bilder ”Östra  

   Blekinges järnväg”. Andakt, sång och musik  

   av RPG-sångarna, servering, lotteri.   

 

Vårutfärd 29 maj    Vi ser fram mot en ny, fin vårresa.   

                                       Programmet är inte klart när bladet trycks   

                                       men boka gärna dagen. 

 

Information om nya rutiner 
när det gäller insamlande av pengar. 

 

Alla som har med insamlade medel att göra sätter in pengarna på  

RPG:s bankgiro: 5101-5857 

Det innebär att någon i varje serveringsgrupp får ta ansvar för detta. 

Detsamma gäller studie- bokcirkelledarna och för lotteriansvarig. 
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                           UTFLYKTER  

              MED VARIERAT INNEHÅLL.  
    

Onsd 5 febr. kl 10.00  Samling vid Nordensköldska gården för ett 

                 besök på Läsesällskapets bibliotek.   

                 Servering. 

 

Onsd 4 mars kl. 10.00 Samling vid Mariedalskyrkan för gemensam  

                                      utflykt till Blomlöfs rökeri, Brömsebro.   

                                      Servering. 

 

Onsd. 1 april kl 10.00 Samling vid Amiralitetskyrkan för guidad    

                                      visning av kyrkan. Servering.  

 

Onsd. 6 maj  kl. 10.00 Samling vid Mariedalskyrkan för en utflykt till 

                                      Skärva och en guidad visning av gården.    

                                      Servering.     

  

Onsd. 3 juni kl. 10.00 Samling vid Mariedalskyrkan för en utflykt och 

                                     guidad visning av Björketorps gård. Servering.   
 

 

GEMENSKAPSTRÄFF 

  i Mariedalskyrkan onsdagen den 18 mars kl. 14.00 -16.30 

  Vi firar 

RPG- föreningens 30 års-jubileum 

     RPG-körerna och alla övriga RPG-aktiviteter bidrar för att göra  

     denna träff minnesrik.   

Anmälan till Ulla Karlstrand tel. 070-55 714 20. 

                                         Varmt välkomna.  
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KULTURCAFÉ. 

Torsd. den 6 febr.  kl 14.00  ”Naken på nådens strand” – tankar om 

                                och från Sven Lidman med Björn Pettersson,  

                                Hasslö. Det blir dikter, egna reflektioner, läsning   

                                av tänkvärda texter och sång och musik. 

 

Torsd. den 5 mars kl. 14.00. ”Fiskarpojken som blev evangelist”. Ulla 

                                   och Ivar Karlstrand berättar om den färgstarka  

                                   evangelisten Gustav Landmer från Svanhalla, Tor-  

                                   hamn, och hans mycket intressanta liv och gärning. 

 

Torsd. den 2 april kl. 14.00  ”Alice Tegnér, Karlshamnsflicka med  

                                barnasätt”. Karin Mårtensson, Hässleholm,   

                                sjunger och berättar om Alice Tegnér.     

  

RPG:s SÅNGGRUPPER. 

Torsd.  9 jan.   kl 14.00 - 16.00  Sångövning i Mariedalskyrkan. 

Onsd. 15 jan.   kl.14.00 - 16.00  RPG-träff i Mariagården. 

Onsd. 12 febr.  kl.14.00 - 16.00  RPG-träff i Pingstskyrkan 

Onsd. 18 mars kl.14.00 - 16.30  Gemenskapsträff i Mariedalskyrkan 

Onsd. 15 april  kl.14.00 - 16.00  RPG-träff i Möllebackskyrkan. 

 Sångledare:         Berit Ahlman tel. 073-18 22 456  

                               Lennart Karlsson   tel. 33 23 58. 
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 MATLAGNINGSKURS FÖR HERRAR 

          Tisdagar kl 12.00-15.00 i Mariedalskyrkan 
 

    Grupp 1.   7 jan.  21 jan.    4 febr. 25 febr.  10 mars (damerna inbjudna). 

    Grupp 2. 14 jan.  28 jan.  11 febr.   3 mars  10 mars (damerna inbjudna). 

 Anmälan till Arne Hjalmarsson 070-844 31 00  

                   Sören Hedmark 073-812 52 38 

 

 

    MATLAGNINGSKURS FÖR DAMER 

i vegetarisk kost. 
Torsdagar kl. 10.00 -13.00 i Mariedalskyrkan.                                 

16 jan.  13 febr. 12 mars   16 april 

Anmälan till Asta Carlsson tel. 070-594 06 12  

  

                                                   

         AKVARELL OCH OLJEMÅLNING. 

 Måndagar kl. 10.00 – 12.00 i Mariedalskyrkan 

13/1,  27/1,  10/2,  24/2,  9/3,  23/3,  20/4, 4/5. 

 Anmälan till Pär Tyrberg tel. 070-8130266  

   

STICKCAFÉ 

      Måndagar kl. 14.00 – 16.00  i Mariedalskyrkan:  

13 jan.    10 febr.    9 mars    20 april    11 maj. 

                          Ledare:   Eva Boman tel. 0709-267130  

                                          Maj Breidfors tel. 070-5528692 
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VANDRING PÅ VANDRINGSLED. 
Måndagar: 

27 jan. 24 febr. 23mars, 27 april, 25 maj.  

Kl. 10.00 – 13.00 
Vi samlas vid 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 

                                          

Innanför eller utanför? 
Muren som delade staden. 

En vandring med Pär Tyrberg som guide 

längs varvsmuren. 

Onsdagen den 25 mars kl. 10.00-13.00 

Samling vid Klockstapeln. Möjlighet finns att avsluta 

vandringen med lunch eller macka på Blomlöfs, Saltö. 

 

Wämö – Karlskronas vagga. 
Stadsvandring med Christer Karlsson. 

Onsdagen den 13 maj kl. 10.00 – 13.00 

Samling vid Pestkyrkogården, parkeringsplatsen nedanför 

Tyska Bryggargården. Efteråt gemensam samling för fika 

eller lunch på restaurang Utsikten för dem som vill. 
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BOWLINGGRUPPEN 

Torsdagar kl. 11.00 – 12.00: 
16 o 30 jan.  13 o 27 febr.  12 o 26 mars,  9 o 23 april,  7 o 28 maj.  

           Välkomna med och träna och tävla i Bowlinghallen på Saltö.   

                         Ledare: Lennart Svantesson  0738-53 73 91  

 

           RPG-DISTRIKTETS ÅRSMÖTE         

  Fredagen den 6 mars kl.10.00  

i Lutherska Missionshuset, Första Avenyn 11, i Hässleholm.     
               Inbjuden talare är Roland Nelsson, Vetlanda, som berättar 

                         om intressanta händelser och möten i sitt liv.   

  
                              INFORMATION. 
Kommer du ihåg 

de goda tips vi fick vi informationsträffen i Mariedalskyrkan om hur vi på 

bästa sätt kan förbereda oss när krisen kommer.  Alla måste vara beredda 

på att kunna klara sig själva en tid. 

Vad skulle DU göra om DIN vardag vänds upp och er? 

Viktigt är att ha vatten, mat, värme och kunna ta emot viktig information. 

Vatten i flaskor och dunkar, som ska stå kallt och mörkt. 

Mat med lång hållbarhet och som inte kräver för mycket energi vid 

tillagning. 

Mat för en vuxen person i en vecka: 

0.5 kg. torrmjölk, 0,5 kg. smör, 04 kg. kaffe eller te, 0,3 kg. pulversoppor,  

1 kg. kött och fiskkonserver, 1 kg. hårt bröd, kex,  0,5 kg. 

pulverpotatismos, 0,5 kg gryn eller flingor, 

0,5 kg pasta eller ris, 0,5 kg frukt och bärkonserver, 0,3 kg. strösocker, 

torkad frukt, några burkar grönsakskonserver, färdigblandad juice och 0,7 

kg smältost eller hållbart pålägg. 

Värme. Ullplagg, varma kläder, ljus och tändstickor är bra tips. 

Kommunikation Vid en allvarlig händelse behöver vi kunna ta emot 

viktig information med hjälp av en radio som drivs med batteri, solceller 

eller vev. 

Övrigt Spritkök, ficklampa, batteri, husapotek, drivmedel i tanken  
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          RPG – RESA TILL BUDAPEST   

                   ”Pärlan vid Donau”             

                       den 21 – 28 April 
Välkommen med på en resa genom sex länder. Vårt huvudmål är 

Ungern och Budapest, den vackra staden vid Donau.Vi ser också den 

kända Pustan , Balatonsjön m.m. På ner och uppvägen kan vi njuta av 

ett Europa i vårskrud. 

Reseledare är Carl Magnus Adrian.  

För fullständigt program kontakta Exodus-resor tel. 046-140590 eller 

   exodusresor.se.  e-post: info@exodusresor.se 

 

            Kostnad: 11 490 kr    Tillägg för enkelrum 2 195 kr.   

 

     RPG - RESA TILL SÖDRA JYLLAND  

                     med Röme och Sylt  
                       den 11 – 14 Augusti.  
Längst ner i sydvästra Danmark hittar vi Römö. Tidvatten, enorma sand-

stränder, ett rikt fågel- och djurliv med bl.a. sälar, de välbevarade Römö- 

gårdarna och mycket mer finner vi på denna härliga ö. Vi kombinerar med 

besök i Ribe och gör en utlflykt till grannön Sylt. Vi besöker också 

Odense på Fyn med sin stora domkyrka. 

Reseledare: Carl Magnus Adrian. 

För fullständigt program kontakta Exodus-resor tel. 046-14 05 90 eller 

exodusresor.se.  e-post: info@exodusresor.se 

 

                   Pris: 6 795 kr. Tillägg för enkelrum: 990 kr. 
  

TILLSAMMANSDAG PÅ ÅHUSGÅRDEN 

                     torsdagen den 9 september.  

   Reservera dagen, utförligt program kommer i hösten programblad. 
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Vill du vara med i en bok –  

                            eller studiecirkel? 

 

Bokcirkel ”Hon trotsade Jihad” av Esther Ahmad 
Bokcirkelledare: Asta Carlsson  070-594 06 12 

Start: fredagen den 17 jan.. kl. 10.00 – 12.00 

Plats: Pingstkyrkan. 

 

Bokcirkeln ”Brevet från Gertrud” av Björn Larsson. 

Bokcirkelledare Gudrun Karlsson tel. 33 23 58 

Start: tisdagen den 21 jan. kl. 10 – 12 

Plats: Möllebackskyrkan. 

 

Bokcirkeln  ”Gustava och bröderna i Ostafrika” av Ingrid Kågedahl.  

Bokcirkelledare: Elisabeth Tyrberg, tel. 0708- 47 89 10 

Start: måndagen den 20 jan. kl. 14– 16 

Plats: Möllebackskyrkan. 

 

Studiecirkeln ”Karthistorier” 

Studiecirkelledare Pär Tyrberg  tel. 0708-13 02 66 

Start: tisdagen den 14 jan. kl. 09.30 – 11.30 

Plats: Mariedalskyrkan. 

 

Studiecirkeln ”Kristendomens återkomst” av Martin Lönnebo. 

Studiercirkelledare Ivar och Ulla Karlstrand tel. 070-55 714 20 

Start: måndagen den 20 jan. kl. 14 – 16 

Plats: Mariedalskyrkan. 

 

Vill du själv starta en bok- eller studiecirkel så kontakta någon i styrelsen . 
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 RAPPORT FRÅN KPR (Kommunala PensionärsRådet). 
 

Kommunala Pensionärs Rådet är ett samverkansorgan mellan Karlskrona 

Kommun och pensionärsorganisationerna. Det är ett forum för överlägg-

ningar, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisa-

tionerna och kommunen och verkar för att viktiga frågor för äldre beaktas 

i nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Det är också ett forum 

för opinionsbildning och kunskapsspridning. Administrativt är rådet 

knutet till äldrenämnden, som utser två ordförande och ytterligare två 

ledamöter. Pensionärsorganisationerna PRO RPG SPF och SKPF utser 

vardera två representanter för en mandatperiod av 4 år liksom Demens-

föreningen. Rådet sammanträder minst 4 ggr/år. Ett arbetsutskott möts 

varje månad med undantag av sommarmånaderna. 

 

De ärenden som behandlas är: Vård och omsorg, kvalitet, tillgänglighet 

och kontinuitet av personal, boende och planläggning av nya omsorgs och 

trygghetsboende, kultur och fritidsfrågor, stadsplanering, kommunika-

tioner samt gemensamma frågor med region Blekinge och andra 

myndigheter. 

Den långt gångna digitaliseringen inom kommunen skapar problem för 

alla som inte har en smartphone eller dator. Det senaste inslaget är ett 

pilotprojekt i ett par områden där ledsagning och avlösning i hemmet 

skall kunna bokas via internet. Även bokning av färdtjänst skall kunna 

ingå. Till hjälp för alla som är osäkra finns IT- café lokaliserat till olika 

träffpunkter där man kan få hjälp liksom av hemtjänstens personal.  

 

En fråga som har diskuterats länge gäller möjlighet för pensionärer att 

åka gratis på Blekingetrafikens bussar under lågtrafiktider. Ärendet är 

nu under beredning men fortfarande inte slutgiltigt behandlat. 

Äldre personers psykiska hälsa har aktualiserats senaste tiden och 

förhoppningen är att pensionärsorganisationerna skall vara en samarbets-

partner. Möjlighet finns att söka statsbidrag för aktivitet som syftar till att 

förbättra äldres psykiska hälsa. Vi välkomnar synpunkter och tips om hur 

vi kan bli bättre för att bryta ensamhet och isolering. 

 

RPGs representanter i KPR är Göte Pettersson och Asta Carlsson med 

Eva Strigård och Irene Nygren som ersättare. Vi vidarebefordrar gärna 

våra medlemmars synpunkter och tips så att vi gemensamt kan förbättra 

äldres levnadsförhållande. 

 Asta Carlsson   ordförande i RPG och representant i KPR. 



  

 

 

Styrelsen: 

Asta Carlsson, ordf.   070-5940612 

Elin Hedmark sekreterare  070-7763323 

Ulla Fredriksson                                            070-8522369 

Inger Nilsson   073-4228130 

Asta Olsson   0455-332139 

Elisabeth Tyrberg  070-8478910 

Kerstin Svendsby  070-9946980 

Siv Lundström, ersättare  0733--562223  

Sven Ingvar Pettersson, ersättare  073-3976000 

Lars Boman adjungerad, kassör.                   0709-602184 

 
Studiecirkelledare:  Asta Carlsson, Gudrun Karlsson, Ulla och Ivar Karlstrand, 

Elisabeth Tyrberg och Pär Tyrberg.    

Reseansvariga: Elisabeth och Pär Tyrberg, Lars Erik Lindqvist. 

Ansvarig för medlemsregistret: Ulla Karlstrand 

Webbansvarig: Sören Hedmark 

Mediaansvariga: Ulla och Ivar Karlstrand. 

Ansvarig för föreningsbladet: Sören Hedmark 

Lotteriansvarig: Ulla Karlstrand. 

Kommunala pensionärsrådets representanter: Asta Carlsson, Göte Pettersson,  

Irene Nygren, Eva Strigård. 

Kontaktperson i anhörigfrågor: Lotta Löfvenberg 

                            sociala och omsorgsfrågor: Asta Carlsson. 

                            tandvårdsfrågor: Gunberg Brorsson 

Informatörer i trafikfrågor:  Göte Pettersson, Lennart Svantesson. 

Kontaktperson för Studieförbundet Bilda: Elisabeth Tyrberg. 

Kontaktperson i försäkringsfrågor: Ivar Karlstrand 

Valberedningens ordförande: Ulla Karlstrand. 
  

RPG:S HEMSIDA 

www.rpg-karlskrona.se 

Välkommen som medlem i vår RPG-förening! 
  

Medlemsavgiften i RPG: 250 kr för ensamstående och för ett par 425 kr.         

               Medlemstidningen Seniorposten ingår med 5 nr. per år.  

  

                 Obs! RPG:s bankgiro är 5101 – 5857 
 RPG:s Swishnummer: 123 533  0766 


