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”Det fina med att bli äldre är att man inte förlorar alla de andra åldrarna 
man varit med om.” Så har någon klok människa uttryckt det. En äldre 
person har hunnit skaffa sig erfarenheter. Antalet pensionärer i Sverige 

ökar raskt och mest ökar antalet av dem över 80 år. Och så säger forskare 

att dagens 70-åringar är som 50-åringar. Allt borde vara frid och fröjd. Men 
en ledare i tidningen Dagen ropar ut:”Vem vågar bli gammal idag?” Och 
skribenten fortsätter:”Gör upp med föraktet mot den äldre generationen.” 
Civilsamhället är inte alltid så nådigt mot de årsrika. Vi anses ha gjort vårt. 
Med förvåning ser vi hur en rad personer mellan 70 och 80 år ställer upp 

som presidentkandidater i USA. Men i samma mångfacetterade land har en 
kyrka bestämt att göra sig av med sina äldre församlingsmedlemmar för att 
göra en nystart och få en ny profil som helt riktar in sig på en yngre 
generation! 
I Sverige har vi dock något positivt och det är våra pensionärs- 
organisationer. Tillsammans är vi starka. Vårt RPG är i sammanhanget en 

liten organisation, men vi är räknade med. Vi får vara med i sammanhang 
där för äldre viktiga ämnen diskuteras och beslut fattas, som i kommun, 
region och på riksplanet. Där kan RPG-s representanter bidra med en 
viktig och unik sak - de kristna värderingarna! 
 

 

RPG-distriktets styrelse under 2019: 

Ledamöter: 
Ingrid Ström, ordförande 

Börje Hellmark, kassör 

Bertil Ödling 

Joel Rimmerfors 
Olle Ollward 
Kjell Sundström, vice ordförande 
Agneta Bådagård,sekreterare 

Ersättare: Gerd-Else Bergdahl 

1 ledamot vakant 
 
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten. 
 
Revisorer: 

Svante Lundgren och Bertil Skagerstrand                                                     
Ulf Löwenhamn, ersättare 
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Valberedning: 

Bengt Nilsson, Arvika, smk. 

Åke Oliv, Örebro, Hans-Gunnar Thyrsmo, Örebro 

 
RPG:s representation i Landsting eller Region: 

I Värmlands län Landsting har Eva Sandsgård, Sunne, representerat med 
Gunnel Andersson, Sunne, som ersättare. 

P.g.a. för få medlemmar har inte RPG någon representation i Region Örebro 
Län. 
                                                                      
Årsstämma 

Distriktets årsstämma hölls den 14 mars 2019 på Karlskoga Folkhögskola. 
Närvarande var 32 ombud/ deltagare från distriktet, en glädjande rejäl 

ökning från förra året. 

Efter en kort andakt och parentation med ljuständning, vidtog dagens 
förhandlingar. 
Under eftermiddagen hade vi som gästtalare ”vår egen” representant i 
RPG:s förbundsstyrelse, Ewa Sundkvist, Örebro. Hon talade inspirerande 
om betydelsen av RPG, hur viktigt RPG är både i lokalsamhället men också 

på riksplanet. G för Gemenskap är så viktigt när många pensionärer idag 
upplever ensamhet. 
 
Stämmans förhandlingar 

Till presidium valdes Öjvin Berbres, ordförande, tillika vice ordförande, 

Kjell Sundström, sekreterare och Ingrid Ström, föredragande sekreterare. 

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Agneta Bådagård och Lars-Erik 
Bergvall, båda från Karlskoga. 
Stämman valde Kjell Sundström att sända referat till länstidningarna samt 
Seniorposten. 
Årets verksamhetsberättelse och räkenskapsberättelse föredrogs, 
godkändes och lades till handlingarna. 

Revisionsberättelsen och godkännandet av revisionen fanns med i de 
utsända årsstämmohandlingarna. 
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. Det konstaterades att föreningens ekonomi är god. 

Val av styrelsemedlemmar och funktionärer företogs. 
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Årets Gemenskapsdag 

Den 20 augusti möttes 98 glada RPG:are på Skutboudden i Brunskog, en 

plats med anor och atmosfär. Gäster för dagen var det välsjungande 

sångarparet Sarah och David Åström från Arvika och f.d. hovpredikanten 
Lennart Nilsson, tidigare kyrkoherde i Brunskog. Skratten duggade tätt när 
han berättade glada historier om både präster och bönder i västra 
Värmland. 
Det bjöds på en mycket god lunch som passade de mogna gästerna perfekt. 

Fastän regnet hängde i luften, passade många på att under lunchrasten ta 
en promenad runt området, få en pratstund med vänner men också  
försöka svara på en rad tävlingsfrågor. 
Dagens lotteri inbringade 3000:- 
Den sedvanliga insamlingen till Sjukhuskyrkan gav 
Insamlingen delas mellan de båda länens Sjukhuskyrkor. 

 

Lokalföreningarna 

Man kan också för året som gått konstatera att föreningarna har ett stort 
och mycket varierat utbud av program. Sångare och talare i skilda ämnen 
överväger, men det förekommer även studiecirkelverksamhet och 
utomhusaktiviteter. 

Många föreningar har tagit möjligheten att få sina terminsprogram utlagda 
på nätet. 
På flera orter hålls Seniormässor där den lokala RPG-föreningen 
tillsammans med övriga pensionärsorganisationer har deltagit. 

 
En av distriktets största föreningen, RPG i Karlstad, aviserade redan i 

slutet av 2018 att man p.g.a. ledarbrist inte skulle kunna fortsätta sin 
verksamhet. Vid föreningens årsmöte i februari 2019 röstade dock de då 
närvarande medlemmarna för att föreningen skulle fortleva. Det beslutades 
att distriktsstyrelsen under 2019 skulle fungera som interimsstyrelse för 
Karlstad, med en förhoppning att ledarfrågan skulle kunna lösas. Distrikts- 
styrelsen och Förbundsstyrelsen har under året anordnat flera aktiviteter 

för föreningens medlemmar t.ex. ”Trivseldag med hälsan i centrum”, 
Gemenskapsdagen och ”Afternoon tea” med trubadurmedverkan, men 
dessa samlingar har rönt ringa eller inget intresse.                                   

En enkät sändes under sommaren till alla medlemmar, där man dels 
kunde tala om hur man ville ha det i sin förening men också en direkt 
fråga om man kunde ställa upp som ledare. Bara ett fåtal svar kom in och 

ingen ville ta ett ledaransvar. 
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Distriktet. 

Vecka 13 höll Kristdemokraterna sin Riksstämma i Örebro och där hade 

vårt RPG-distrikt ett bord med reklammaterial. Det blev tillfälle till en del 

intressanta samtal. 
Distriktsstyrelsen har under året fungerat som interimsstyrelse för RPG i 
Karlstad. 
Som tidigare önskar distriktsstyrelsen vara till hjälp för de lokala 
föreningarna. Vi kommer gärna på besök. 

 

Kontakter med RPG centralt 

På grund av problemen i Karlstad har det under året varit många kontakter 
med förbundsstyrelsen och kansliet. Förbundsordförande Monica Blomberg 
och direktor Eva Henriksson var med på årsmötet och Trivseldagen i 
Karlstad. Kansliet har ansvarat för att ta in medlemsavgifterna från 

Karlstad och likaså både sända ut och samla in enkäterna från 
medlemmarna. 
Kjell Sundström har kunnat samråda med Eva Henriksson i frågor som 
gällt distriktets hemsida. 
Den 18 oktober hölls en distriktsledardag i Stockholm. Från vårt distrikt 
deltog Kjell Sundström och Ingrid Ström 

 

Slutord 

Det första man tänker på i beträffande vår organisation RPG är hur vi ska 
kunna värva nya medlemmar. Det är en stor och viktig fråga, då vi ser att 

det totala medlemsantalet sjunker. Hur gör man för att skapa intresse för 
RPG? Vi har ju huvuddelen av våra medlemmar bland kyrkfolk som kanske 

tycker att deras engagemang i församlingen får räcka. Men det är bara 
genom RPG som man kan vara med och påverka i kommun och stat hur 
vårt liv på äldre dagar ska bli så bra som möjligt. Vi årsrika blir fler och fler 
och vi behöver i tid tänka efter hur vi vill och hur vi behöver ha det när vi 
blir riktigt gamla. 

Det finns fortfarande så många som inte vet vad RPG är för något. Kära 
RPG-ledare, skriv en artikel i dagstidningen när ni haft ett möte. Sätt in 
förhandsnotis (händer idag) för en kommande samling. Vår organisation är 
visserligen liten, men då är det stor orsak att visa att vi finns. 

Studera RPG-s Policyprogram, gärna i studiecirklar. Låna goda idéer av 
varandra när det gäller program. Prenumerera på ett antal av Seniorposten 
att lägga ut på seniorboenden och vårdcentraler.                                        
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Så hoppas vi på och arbetar tillsammans för ett bra 2020 för vår 
organisation. 
 

 

                                                  
Örebro i februari 2020 
 

      Ingrid Ström   
  distriktsordförande   
 

 
 


