
 

 

Information om RPG 

RPG:s hemsida ger dig ytterligare och dagsaktuell information. 
Besök gärna http://www.rpg.org.se 

 
Vi samarbetar ekumeniskt med ovanstående kyrkor i Karlstad, 
samt studieförbundet Bilda. 

Välkommen som medlem! 

Som kontaktpersoner inom RPG:s Kommunförening i Karlstad,  
hälsar vi Dig välkommen med Dina frågor och Du kan nå oss på 
följande telefonnummer: 

Ordförande 
Lennart Ohlsson  

Tel: 054-83 18 59  
Mobil: 070-535 05 78 
Mail: lelil@telia.com 

Tingvallakyrkan 
Kerstin Löwenhamn 

Tel: 054-21 08 66 

RPG KARLSTAD 
c/o Lennart Ohlsson 

Solviksgatan 6 
653 42 Karlstad 

Pingstkyrkan 
Mats Gummeson 

Tel: 054-56 19 86 

Kommunens  
Pensionärsråd (KPR) 

Britt Palmius 
Tel: 054-15 09 91 

Anhörigcentrum (AHC) 
Peter Andersson 

Tel: 054-83 45 05 
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Varför RPG? 
 

Riksförbundet PensionärsGemenskap – RPG 
 

Som pensionär eller anhörig har du säkert fått erbjudande om medlemskap  
i någon pensionärsorganisation. Upplever du att kristna värderingar är något  
värdefullt i vår tillvaro, är RPG en organisation som kan passa dig. 
RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill 
värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livså-
skådning och ålder. Verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av 
samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala 
frågor. RPG har ca 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt om i hela landet. 
 

Intressebevakning 
Som medlem i RPG stödjer du en pensionärsorganisation som aktivt påverkar 
beslutsfattare alltifrån regeringens pensionärskommitté till pensionärsråd inom 
landsting/region och kommuner. 
RPG samverkar med en rad offentliga myndigheter. 
 

Gemenskap 
Som medlem i RPG kan du delta i stimulerande program och aktiviteter: 

 Du får berikande gemenskap i RPG-föreningen. 
 Du är försäkrad i samband med alla våra RPG-arrangemang. 
 Du får inbjudan att delta i resor och utflykter. 
 Du har möjlighet att engagera dig som ledare, för att föra fram dina och 

RPG:s synpunkter till beslutsfattare. 
 Du får SeniorPosten som kommer ut med 5 nummer per år. 

 

Förmåner 
RPG:s Medlemsförsäkringar erbjuder konkurrenskraftiga 
gruppersonförsäkringar och egendomsförsäkringar. 
Personförsäkringarna tecknas i IKANO försäkringar (Kundtjänst 060-14 40 40). 
Sakförsäkringarna tecknas hos försäkringsbolaget Gjensidige Sverige. 
Uppge att Du är medlem i RPG. (Kundtjänst 0771-326 326). 
Kostnadsfritt Smart Seniorkort. Ger Dig mängder med rabatterbjudanden. 
Du beställer ditt kort direkt från Smart Senior på telefon 08-410 446 61 eller på 
http://www.smartsenior.se Uppge rabattkoden RPG2015. 
10 % rabatt på SJ-tåg inom Sverige + till/från Köpenhamn och Oslo t.o.m. 
31 augusti 2015. Ange kampanjkod RPG10 när du köper biljett.  
Mer information finns på RPG:s hemsida http://www.rpg.org.se 
 

Medlemskap 
Du blir medlem i RPG:s Kommunförening i Karlstad, genom att betala in  
medlemsavgiften 200:– för enskild och 375:– för makar, på plusgirokonto  
17 94 61-9 eller bankgiro 707-0956. Det går också bra att betala direkt till  
kontaktpersonerna. I avgiften ingår 5 nummer av SeniorPosten. 

 

 

Tisdagen 10 mars kl. 14:00 i Tingvallakyrkan 
 Demenssjuksköterska Carina Stenmark från Torsby informerar om 

”naturligt åldrande” med humor och allvar. 

Tisdagen 7 april kl. 14:00 i Pingstkyrkan 
 Diakon Ingegerd Karlsson och tv-reportern Sven Årnes berättar under 

rubriken ”Som hemma fast utomlands”. 

Tisdagen 13 januari kl. 14:00 i Tingvallakyrkan 
 Biskop Esbjörn Hagberg med tema ”Det goda samtalet”. 

Program 
 

Gemenskapsträffarna är öppna för alla. 
 

Välkommen! 

 

Studiecirklar 
 Vi anordnar gärna studiecirklar. Kom gärna med förslag,  

kontakta Kerstin Löwenhamn. 
 

Boulespel 
 Varje tisdag kl. 10:00 i Mariebergsskogen under maj-juni. 

Tisdagen 10 februari kl. 14:00 i Pingstkyrkan 
 Årsmöte i Pingstkyrkan. Sång av Carin och Mats Gummesson. 

4–10 maj 2015 vårresa till Berlin och Dresden 
 Gruppresor är researrangör. Mer information kommer senare. 

 


