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Läs mer om våra resor till Andalusien på vår hemsida! | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Vinterbo i 
södra Spanien

Lämna mörker och kyla för att unna dig några 

veckor i ett soligt och varmt Spanien. Genuina 

Almuñécar i Andalusien erbjuder långa sand-

stränder, småstadsidyll och trygg tillvaro. Du 

bor bekvämt strax intill strandpromenaden. 

Resan till Almuñécar. Flyg till kulturstaden Málaga. Transfer med buss som 
tar dig direkt till solsäkra Costa Tropical och mysiga småstaden Almuñécar, 
ca 1,5 timme. Du bor i en rustikt möblerad en eller tvårumslägenhet på 
Chinasol, ett lägenhetshotell med utmärkt läge vid Medelhavets strand.

Almuñécar är idealiskt för ditt långtidsboende, med allt du behöver inom 
promenadavstånd. Här utforskar du vacker natur och unika världsarv. Du har 
också möjlighet att prova på orten under en-, två- eller treveckors vistelse. Den 
långa strandpromenaden inbjuder till stärkande strövtåg och skön avkoppling. 

Bekväm långsemester. Här bor du med allt på promenadavstånd. Ta gärna en 
paus på någon av tapasbarerna vid torget i Gamla stan. På fredagsmarknaden 
fyndar du billigt. I Saluhallen kan du handla middagsmaten och solmogna frukter.

Allt detta ingår i resans pris: Flyg till Malaga t/r • transfer till Almuñécar t/r 
• del i enrumslägenhet/studio med självhushåll • halvpension med frukostbuffé 
och serverad middag (15 dagars resor) • välkomstmiddag (29 dagars resor) 
• luftkonditio nering varm/kall • daglig städning • guidad stadspromenad • 
Grand Tours värdinna.

Avresa från Stockholm (Köpenhamn på förfrågan). 
Prova-på-resa: 8/10, 5/11, 11/2, 11/3. 15 dagar. Pris från 9.995:- 
Långtidssemester: 1/10, 28/1, 25/2. 29 dagar. Pris från 10.995:- 
Jul & Nyårsresa med halvpension: 19/12. 15 dagar. Pris från 12.495:-

Upplev mer med oss! Våra fina temaveckor i Sydspanien: Rundresan Färgstarka 
Andalusien 24/9. Bouleresa med Nisse Ekander 12/11, 19/11, 14/1, 25/2, 4/3. 
Kultur & Trädgårdar med Gunnel Carlson 22/10. Ekologisk smakresa 12/11.

Sommar-
nöje på 
vintern!

Pantone Warm Gray  2U 100%

Pantone Warm Gray  4C 100%

Svart 65%

GT Röd C-0 M-100 Y-65 K-30
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Det mesta ingår i resans pris!
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Vem har tid för
kropp och själ?

JUNI, JULI OCH AUGUSTI är de månader 
som vi kallar för sommar. Nu har 
den lämnat oss. Månaderna sep-
tember, oktober och november är 
den höst som nu tar vid. Vi är glada 
att vi lever i ett land med årstider, 
där det fi nns klara gränser mellan 
vinter, vår, sommar och höst.

Under sommaren längtar vi efter 
fi na dagar, då vi kan tillbringa vår 
tid ute i solen, vara på badstran-
den eller göra längre resor. Vi är 
ju pensionärer som kan spendera 
vår tid som vi vill. Vi reser till barn 
och barnbarn, men ser också med 
glädje att de kommer och gästar 
oss. Våra tre sommarmånader kan 
kännas som ett pärlband av dagar 
med mycket glädje och frihet.

ATT VARA PENSIONÄR betyder dock inte 
alltid frihet att själv bestämma vad 
man ska göra. Varje år slås det larm 
om äldre som inte fått lämna sina 
lägenheter under hela sommaren. 
Kroppen säger ifrån och man klarar 
sig inte ut på egen hand. Släkten 
och barnen kan bo långt borta och 
i hemtjänstens schema fi nns inte 
plats för utevistelse. På äldreboen-
den hinner personalen inte med att 
ta med de boende ut, då underbe-
manningen är stor.

Själv bor jag på landet och våra 
grannar har en gård med mjölkkor. 
Där är det i lag reglerat att korna 
måste vistas utomhus ett visst an-
tal dagar per år – att få vara ute, få 

I RPG:S POLICYPROGRAM tar vi upp hur 
viktigt det är att RPG arbetar för att 
det ska fi nnas en god bemanning 
med en adekvat utbildning på våra 
äldreboenden. Vi poängterar också 
att insatser bör göras för att bryta 
äldres ensamhet och att det bör 
skapas attraktiva mötesplatser för 
äldre under hela året.

Viktiga frågor som dessa ska 
vi ta upp i regeringens pensio-
närskommitté, regionernas pen-
sionärsråd och i kommunernas 
pensionärsråd. RPG fi nns repre-
senterad i dem alla. Det är viktigt 
att vi är aktiva och arbetar för en 
god etik inom den svenska äldre-
vården. Här vill vi stå för de kristna 
värderingarna.

Som enskilda RPG:are har vi ock-
så ansvar för våra medmänniskor. 
G:et i RPG står förr Gemenskap 
som är viktigt för varje medlem. 
Vi kan genom samtal stärka var-
andra. Vi kan vara lyhörda för våra 
medmänniskor. Kan vi inte själva 
ge tröst och vägledning, kan vi för-
medla kontakter till diakoner och 
själasörjare. 

RPG BEHÖVS I vårt land, men det är oro-
ande att medlemsantalet sjunker. 
Många nyblivna pensionärer säger 
att de ska gå med när de har blivit 
tillräckligt gamla. Det går inte att 
vänta – det  är nu alla behövs för att 
vi ska kunna vara med och påverka 
i vårt land. ■

frisk luft och röra på sig är viktigt för 
djuren. Tänk när våra myndigheter 
tar till sig att det också är viktigt för 
alla människors välbefi nnande att 
få vistas ute. Kanske få bli skjutsad 
i sin rullstol genom den vackra par-
ken och känna solen mot sin kind 
och vinden rufsa om i håret. Jag 
tycker att det borde vara en mänsk-
lig rättighet att få komma ut i Guds 
fi na natur.

DEN HÄR SOMMAREN kunde vi också 
höra på radio och läsa i tidningar-
na om hur många äldre inte kände 
sig väl bemötta när de ville tala om 
döden. Många av oss får vara med 
om att våra vänner och släktingar 
slutar sina dagar på jorden. Nät-
verket omkring oss blir mindre och 
mindre. Det är många tankar som 
kretsar kring livets slut. Vem ska 
man fråga? En kvinna berättade att 
hon talat med hemtjänsten om sin 
oro för döden. Av den unga kvinnan 
från hemtjänsten fi ck hon svaret: 
”Inte ska du dö, Anna.”

Att vi alla ska lämna jordelivet en 
dag, det vet vi. Födelsen och döden 
har vi alla gemensamt.  Svaret Anna 
fi ck var inte precis något lugnande. 
Tänk om hon fått sitta ner och berät-
ta om sin oro för någon som hade 
lyssnat. Bara detta att få samtala 
kan skingra orostankarna. Persona-
len vet själva inte hur de ska han-
tera frågorna och skämtar bort det 
hela för de själva har en oro. 

Det borde vara en mänsklig rättighet att få vistas ute i Guds fi na natur!
Tänk att få sitta ner och tala om sin oro inför livets slut med någon som lyssnar!
Detta är bara ett par av de viktiga områden som gäller äldres välbefi nnande, där 
RPG vill vara med och påverka med en kristen människosyn som grund.

SeniorPosten
NUMMER 5  ❚  2016

RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRSGEMENSKAP

REDAKTÖR Kerstin Klason
kerstin.klason@rpg.org.se

ADRESSÄNDRINGAR Mira G. Delgado 
rpgkansli@rpg.org.se, 08-597 604 22

FORMGIVNING Lena Hägglund 
Ågrenshuset Produktion, Bjästa

ANNONSER Leif Dylicki
Ågrenshuset Produktion, Bjästa
leif.dylicki@agrenshuset.se
0660-29 99 58

TRYCK OCH DISTRIBUTION 
Ågrenshuset Produktion, Bjästa

SENIORPOSTEN ISSN 1402-1129

OMSLAG Shutterstock

UTGIVNINGSPLAN 2016
 MANUSSTOPP UTKOMMER VECKA

Nr 5 11 november 48

TEXT: MONICA BLOMBERG, TF ORDFÖRANDE

Under ordinarie ordförandes, Bern-
dt Holgersson, sjukdomstid är för-
bundets vice ordförande, Monica 
Blomberg tillförordnad på posten.



4 S E N I O R P O S T E N  2 0 1 6

Anders Engström och RPG har levt i symbios i mer än 
11 år. Många av våra medlemmar har träffat Anders 
på möten och hört honom berätta om sin uppväxt i 
Värmland. Hans stora kärlek till sin hund fanns ofta 
med i hans anföranden. En talare som kan entusias-
mera en publik med torra siffror och kalla fakta.

ANDERS BÖRJADE SIN tjänst som förbundssekreterare vid RPG 2005, 
under en tid när medlemsantalet sjönk eftersom kollektivanslut-
ningen av alla frikyrkomedlemmar över 65 hade upphört. 

Organisation är en av Anders stora meriter. Att RPG fi nns kvar 
som en av Sveriges stora pensionärsorganisationer kan vi till stor 
del tacka Anders för.

Vid halvårsskiftet lämnade Anders sina uppdrag inom RPG. 
De sista åren, efter hans pensionering, har ansvaret för tidning-
en Seniorposten legat på honom, årets Riksstämma i Uppsala 
genomfördes också med stor säkerhet genom Anders organisa-
tionsförmåga.

RPG:s förbundsstyrelse riktar ett stort tack till Anders för hans 
insatser under åren och önskar honom sköna dagar på Mälarö-
arna, där det fi nns tid att njuta av skön musik och möjlighet läsa 
böckerna skrivna av alla våra Nobelpristagare som fi nns i Anders 
bokhylla. ■

RPG:s förbundsstyrelse/
genom Monica Blomberg

Tf förbundsordförande 

Tack till vår medarbetare
Anders Engström

Hon var fyra år 
och allt var så förunderligt skönt denna ljuvliga dag. 
Hennes fötter var så ostyrigt glada 
och hon hoppade och dansade där hon gick bredvid mig 
och ibland snurrade hon runt några extra små varv. 
Samma dag 
mötte jag kvinnan med det mycket sjuka hjärtat. 
Hon var oändligt trött och talade sakta 
men djupt och innerligt om den stora glädjen 
att få stilla mogna 
och möta döden med ljus och glad förväntan.
Sådana dagar fi rar livet stora triumfer!

Sådana dagar 
fi rar livet stora 
triumfer
TEXT OCH FOTO IVAR KARLSTRAND

	  

 
SÅDANA DAGAR FIRAR LIVET STORA TRIUMFER! 
  

Hon var fyra år  
och allt var så förunderligt skönt denna ljuvliga dag.  
Hennes fötter var så ostyrigt glada  
och hon hoppade och dansade där hon gick bredvid mig  
och ibland snurrade hon runt några extra små varv.  

Samma dag  
mötte jag kvinnan med det mycket sjuka hjärtat.  
Hon var oändligt trött och talade sakta  
men djupt och innerligt om den stora glädjen  
att få stilla mogna  
och möta döden med ljus och glad förväntan. 

Sådana dagar firar livet stora triumfer! 

Text och foto: Ivar Karlstrand. 
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INBYGGD 
ORÄTTVISA 
i omställningspension
RPG tillsammans med de tre övriga pensionärsorganisationerna uppvaktade den 5 september 
socialförsäkrings- och äldreministern Annika Strandhäll angående 65-årsgränsen i omställ-
ningspensionen. Nuvarande regler innebär att personer 65 år och äldre inte kan få omställnings-
pension, trots att behovet är väl så stort som för förvärvsarbetande under 65 år. Detta drabbar 
framför allt äldre fattiga kvinnliga pensionärer med mycket låga inkomster. Därför vill vi att den 
diskriminerande åldersgränsen tas bort.

TEXT FÖRMEDLAD AV: EVA B HENRIKSSON, DIREKTOR

I ATP-SYSTEMET FANNS efterlevande-
skydd i form av änkepension för 
kvinnor. Änkepensionen hade ing-
en åldersgräns, den avskaffades 
år 1990 men lever till viss del lever 
kvar genom övergångsregler. I dess 
ställe infördes omställningspensio-
nen, tänkt som ett tillfälligt bistånd 
för att en efterlevande kvinna eller 
man ska kunna komma över de 
svårigheter som uppstår när famil-
jesituationen förändras under den 
närmaste tiden efter dödsfallet. 
Rätten till omställningspension gäl-
ler bara efterlevande under 65 år. 
Det antogs att äldre i framtiden vid 
ändrat civilstånd skulle få en viss 
uppräkning av ålderspensionen och 
bostadstillägget samt ha tillgång till 
andra mindre efterlevandeskydd. 
En könsdiskriminerande änkepen-
sion har alltså ersatts av en ålders-
diskriminerande omställningspen-
sion.

Men en mindre höjning av pensi-
onen och eventuellt bostadstillägg 
är en kompensation för fördyrade 

levnadsomkostnader - inte ett till-
fälligt stöd för de särskilda svårig-
heter som uppkommer under tiden 
närmast efter maken eller makans 
bortgång. Efterlevandeskyddet i 
premiepensionen har idag liten be-
tydelse och vad gäller avtalspensio-
ner visar stickprovsundersökningar 
att en stor majoritet av de anställda 
inte har efterlevandeskydd i sina 
avtalspensioner. Då många dessut-
om tar ut avtalspensionen på fem 
år så urholkas efterlevandeskyddet 
för pensionärer väsentligt. 
Äldre personer med små ekono-
miska omständigheter, inte sällan 
endast hälften av den tidigare ar-
betsinkomsten, drabbas hårdare 
av försämrade ekonomiska villkor 
och är mer sårbara än yngre. Yngre 
förvärvsarbetande har större möj-
ligheter att genom arbete förbättra 
sin ekonomiska situation. I de fl es-
ta fallen är det mannen i ett pen-
sionärspar som dör före kvinnan, 
då mannen ofta har högre pension 
innebär bortfallet att hushållets in-

komst sänks till mindre än hälften. 
Även om den efterlevande får hö-
gre bostadstillägg som individ är 
det fortfarande samma bostads-
kostnad det handlar om. På grund 
av bristen på lämpliga mindre lä-
genheter och låg pension är det väl-
digt svårt för ensamstående äldre 
att anpassa sitt boende till mindre 
behov eller lägre kostnad.  

Den nuvarande utformningen 
av omställningspensionen innebär 
att gruppen 65 år och äldre i prin-
cip saknar det efterlevandeskydd 
som personer i förvärvsaktiv ålder 
åtnjuter. Äldre är i ännu högre grad 
i behov av ekonomiskt stöd vid 
den extra påfrestning som ändring 
av civilståndet till ensamstående 
innebär. Nuvarande ordning är ål-
dersdiskriminerande och orättvis. 

RPG tillsammans med  PRO, 
SPF och SKPF menar därför att ål-
dersgränsen i omställningspensio-
nen bör avskaffas, det skulle bidra 
till en förbättring särskilt för äldre 
fattiga kvinnors situation. ■

Socialförsäkringsminister 
Annika Strandhäll
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BO BJÖRKSTEN
LEDAMOT I REGERINGENS PENSIONÄRSRÅD,
PENSIONSMYNDIGHETENS PENISIONÄRSKOMMITTÉ 
OCH STATENS PENISONSVERKS PENSIONSPANEL.

Håll i pengarna 
– OM DU KAN

Pengar är inte allt, det vet vi. Vi vet också att vi inte klarar oss 
utan. Bankerna tycks dock tro att vi klarar oss utan kontanter. 
RPG och övriga pensionärsföreningar håller frågan aktuell.

Oavsett om pengar räknas i kontanter eller i kontosaldon 
så kan vi få en överraskning när pensionen börjar betalas ut. 
Pensionsmyndigheten har tagit fram tumregler som visar vilka 
olika faktorer som påverkar den slutliga pensionen.

KONTANTLÖST GER UTANFÖRSKAP
Politikerna talar vitt och brett om att 
hålla ihop Sverige – Sverigemodel-
len. Men Sverige faller isär. Stora 
grupper marginaliseras och hamnar 
på undantag, inte minst i glesbygd, 
när samhällsfunktioner läggs ner.

Ett exempel bland fl era är det 
utanförskap som drabbar den äldre 
generationen när  samhället i rasan-
de fart digitaliseras och går mot ett 
kontantlöst samhälle.

Bankkontor slutar med kontant-
hantering, bankkontor och banko-
mater läggs ner med oroande has-
tighet. Det innebär att många får ta 
sig miltals i väg till någon centralort 
för att kunna ta ut kontanter.

Krafttag krävs för att  inte sam-
hället ska delas i ett innanförskap 
och ett utanförskap. Sverige måste 
hålla ihop så att alla känner delak-
tighet.

Det här påverkar också de många 
ideella föreningar och andra sam-
manslutningar som hanterar kon-
tanter i samband med kaffe- och 
lottförsäljning liksom småföretag 
med kontantförsäljning.

Det är svårt att få pengarna insat-
ta på konto när många bankkontor 
inte tar emot kontanter och de få 
bankkontor som fortfarande gör 
det tar ut en oförskämt stor avgift. 

Så kan det inte fortgå och från 
pensionärsorganisationerna har vi 
tagit upp detta vid ett fl ertal tillfäl-
len med politiker och beslutsfatta-
re. Det har fått gehör. En utredning 
pågår och ska presenteras vid 
årsskiftet. Ansvarig minister hotar 
med lagstiftning om inte bankerna 
tar sitt samhällsansvar. Vi får se vad 
det resulterar i. Det måste bli för-
ändring till det bättre för alla som är 
beroende av kontanter. 

HUR BLIR DET MED PENSIONEN?
Hur påverkas pensionen om man 
väljer att arbeta ett år till? Eller om 
man börjar arbeta ett år tidigare? 
Vilken betydelse har tjänstepensio-
nen? Vad innebär en ökad tillväxt i 
ekonomin för din pension?
Pensionsmyndigheten har tagit 
fram tumregler som visar hur olika 
faktorer påverkar den framtida pen-
sionen.
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Att arbeta ett år längre ger 1 130 
kronor extra pension i månaden 
före skatt och att börja arbeta ett år 
tidigare ger 330 kronor extra.  

Tumregler är inte exakta utan 
ger ett värde ”mellan tumme och 
pekfi nger”.

– Men reglerna visar ändå hur 
olika livsval och den ekonomiska 
utvecklingen påverkar pensionen 
på ett mycket konkret sätt, säger 
Ole Settergren, analyschef på Pen-
sionsmyndigheten.

– Tumreglerna visar även att det 
går att räkna pension ”på fi ngrar-
na” alltså väldigt enkelt, bara man 
accepterar att svaren inte är exakta 
utan ungefärliga, säger han vidare.

Hur stor den allmänna pensi-
onen blir beror bland annat på yr-
keslivets längd, inkomst och vid vil-
ken ålder pensionen tas ut. Andra 

matfrisk.
Idén med boken matfrisk, mat som kan förebygga cancer är att visa hur vi kan äta mycket 
gott och samtidigt minska risken för flera vanliga cancersjukdomar.

På ett personligt sätt hoppas vi väcka nyfikenhet utan att skrämmas, genom att 
på ett enkelt sätt förklara sammanhang, sprida kunskap och bjuda på rätter som 
är lättlagade.

Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av cancer behandling och samtal med 
patienter och deras anhöriga. Den erfarenheten och kunskapen vill vi dela med oss.

Boken har tillkommit med stöd av Balticgruppen som sedan tidigare stöttar cancerforskningen i 
Norrland. En del av bokens försäljning kommer också att tillfalla cancerforskningen.

För att beställa boken ring 0660-29 99 51 eller maila pren@agrenshuset.se
(Du kan även betala in direkt på bg 5358-8240, glöm ej att ange matfrisk och ditt namn och adress.)

m
atfrisk. m

at som
 kan förebygga cancer   andersson beckm

an franzén

Idén med boken matfrisk, mat som kan förebygga cancer är att visa hur vi 
kan äta mycket gott och samtidigt minska risken för flera vanliga 
cancersjukdomar.
 På ett personligt sätt hoppas vi väcka nyfikenhet utan att skrämmas, 
genom att på ett enkelt sätt förklara sammanhang, sprida kunskap 
och bjuda på rätter som är lättlagade.
 Vi hoppas också på att öka förståelsen för att cancer inte är en 
sjukdom utan en mängd olika. Det gäller därför att vara kritisk när 
någon vill marknadsföra läkemedel, hälsokost och mirakelkurer mot 
cancer i allmänhet. Använd istället pengarna till god och omväxlande 
mat och var kritisk till olika dyra piller som lovar mer än vad som 
verkar rimligt. 
 Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av cancerbehandling och 
samtal med patienter och deras anhöriga. 
 Den erfarenheten och kunskapen vill vi dela med oss.

Lars Beckman och Lars Franzén

Boken har tiLLkommit med stöd av BaLticgruppen som 
sedan tidigare stöttar cancerForskningen i norrLand. 
en deL av Bokens FörsäLjning kommer också att tiLLFaLLa 
cancerForskningen. 

kock fredric andersson  överläkare lars beckman  professor lars franzén  

matfrisk.
     mat 

som kan 
FöreBYgga

cancer

 

280:-
inkl. porto

Lars Beckman och 
Lars Franzén

Recepten är skapade 
av TV-kocken 

Fredric Andersson 
tillsammans med 

läkarna.

faktorer som påverkar pensionen 
är hur livslängden utvecklas gene-
rellt, den ekonomiska utvecklingen 
i samhället och värdeförändringar 
på sparandet. Om man tjänar in till 
tjänstepension eller inte, och hur 
många år man gör det, har stor be-
tydelse för den framtida ekonomin 
som pensionär. Den som önskar en 
högre total pension kan även dryga 
ut pensionen med eget sparande. 

På hemsidan Pensionsmyndig-
heten.se kan läsa mer om detta. 
Där fi nns också en tabell som visar 
hur pensionens påverkas av olika 
livsval. Uppställningen utgår från 
ett konstruerat typfall och är unge-
färlig och är givetvis mest intres-
sant för den som ännu inte börjat 
ta ut pension. ■

Källa: Pensionsmyndigheten

046-14 05 90 • www.exodusresor.se
Grupp- och församlingsresor!

Med Yvonne Maria Werner 

22/9
28/10

7/11
25/4

Portugals världsarv med Porto
Lutherresa med Carl Magnus Adrian
Sydafrika med Berth Nilsson
Vårresa Israel med Lena Inganäs

Vandring i Rom
Vandring i Israel
Vandring i Israel över nyår
Pilgrimsresa Jordanien
Pilgrimsresa - Det heliga landet
Golden Age - Det heliga landet

RESOR MED ANDERS SJÖBERG
5/10

13/11
28/12

26/2
5/3
2/4

Rom och Assisi 31/10  - 6/11 PILGRIMSVANDRA  
I SPANIEN
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Den svenska välfärdsstaten ge-
nomgår förändringar. Etablerandet 
av nya områden inom exempelvis 
äldreomsorgen med nya aktörer 
innebär förändringar. Man talar om 
”marknadisering”. I stället för att ge 
en aktör ett uppdrag konkurrens-
utsätts verksamheten. Omsorgen 
utvecklas till en affärsverksamhet 
där man använder begrepp som 
”kund” och ”marknad”.

Forskning vid Umeå universitet 
kartlägger nu vad det innebär för 
olika samråd, exempelvis de kom-
munala pensionärsråden. Kan det 
uppstå en motsättning mellan in-
dividuella och kollektiva infl ytande-

SAMRÅDENS ROLL
I NYA BESLUTSPROCESSER

LÄS MER En ren affärsangelägenhet? Pensionärsorganisationerna 
i den marknadiserade äldreomsorgen, Jessika Wide, David Feltenius, 
Umeå universitet. 

former eller går det att existera till-
sammans när verksamhet utsätts 
för konkurrens?

Två scenarier presenteras:
1. Verksamheten utvecklas till en 
affärsangelägenhet där behovet av 
samråd minskar. Kunden erbjuds 
ett antal tjänster att välja mellan. Är 
man inte nöjd med tjänsten väljer 
man någon annan utförare. Det 
handlar om en form av individuali-
sering med egna val.

Här har pensionärsråden ingen 
uppgift och inte heller något infl y-
tande. Utvärderingen sker i första 
hand genom brukarundersökningar.

2. Samarbete sker genom vad som 
beskrivs som deltagardemokrati.  
Pensionärsråden får en aktiv roll för 
att ta vara på den enskildes behov. 
För att kunna genomföra denna 
form av samråd måste pensionärs-
rådet, för att inte försena proces-
sen, vara positivt till att det fi nns 
olika utförare.

Huvudfrågan blir inte om sam-
verkan sker utan hur den genom-
förs. Det fi nns fl era områden som 

måste lösas, exempelvis hur för-
frågningsunderlag presenteras och 
hur sekretessen ska hanteras.

Hur framtiden ser ut i den ”mark-
nadiserade” välfärden beror till viss 
del  på hur pensionärsföreningar 
agerar i de kommunala pensionärs-
råden. Ett brett engagemang där 
man aktivt tar del av olika processer 
redan från början skapar de bästa 
förutsättningarna. ■

Individens behov
i centrum
Socialstyrelsen har presenterat ett dokument med titeln Individens 
behov i centrum (IBIC). Arbetet påbörjades 2008 och är från början 
ett regeringsuppdrag. Under 2015 genomfördes en vidareutveck-
ling och anpassning för vuxna personer, oavsett ålder och funktions-
nedsättning som behöver stöd i sitt dagliga liv. Det som tidigare 
funnits i dokumentet Äldres behov i centrum (ÄBIC) är nu infört i 
IBIC och kan även användas i samtal med anhöriga. 

Som process består IBIC av följande delar:
❚ utreda
❚ utforma uppdrag
❚ genomföra uppdrag
❚ följa upp

Tanken med IBIC är att skapa en gemensam nationell informations-
struktur med ett gemensamt nationellt fackspråk. Med IBIC som 
modell bedömer man att kvaliteten höjs och omvårdnaden blir mer 
personligt anpassad.  Detta kommer i sin tur att leda till mer likvär-
diga bedömningar och synsätt över hela landet. ■

LÄS MER Individens behov i centrum, Behovsinriktat och 
systematiskt arbetssätt med dokumentation av individens 
behov utifrån ICF, artikelnummer 2016-6-26, Socialstyrelsen.
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Digitalt anhörigstöd
I Örebro kommun erbjuds ett digitalt anhörigstöd. Genom  webbaserade verktyg kan Anhö-
rigcentrums personal både hämta och publicera information riktad till olika anhöriggrupper. 
Anhöriga kan få hjälp med att hämta kunskap och få råd och tips utifrån individuella behov. 
Möjligheten fi nns också att utbyta erfarenheter med andra anhöriga i liknande situationer i 
andra delar av landet. ■

LÄS MER Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd, Hälsans nya verktyg.

TEKNIKENS
HUS
NY MÖTES-
PLATS
För att ge äldre chans att komma igång 
med modern teknik fi nns Tekniken hus i 
Linköping. Med hjälp av ideellt engage-
mang kan man få stöd att lösa tekniska 
problem. Det kan handla om smartpho-
nes, laptops eller surfplattor. 

Här fi nns också kommunens visnings-
miljö för tekniska hjälpmedel. De som del-
tar i verksamheten får på det sättet hjälp 
att komma igång med modern teknik, kan 
träffas och umgås och samtidigt få en 
överblick vad som fi nns av olika hjälpme-
del. ■

TILLSYNEN 
MINSKAR
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
har dokumenterat tillsynsinsatser i över 
50 kommuner och upptäckt en oroväck-
ande utveckling. Resursbrist är den vanli-
gaste förklaringen när kommunerna ska-
par egna riktlinjer och arbetssätt. Detta 
kan leda till bristande rättssäkerhet och 
ojämlik omsorg.

Socialtjänstlagens riktlinjer ska vara 
vägledande Det blir allt vanligare att 
kommuner undviker att göra individuella 
bedömningar och skapar egna riktlinjer, 
exempelvis inom äldreomsorgen.

- Utvecklingen går tvärtemot det som 
regering och riksdag avsett och sker utan 
nationell överenskommelse, säger Ewa 
Sundeborn, avdelningschef vid IVO. ■

TEXT: CURT KARLSSON

UTBILDNING BEHÖVS FÖR 
”de stora frågorna”
Personalen i hemtjänsten kan missa existentiella samtal som äldre tar initiativ till.

Hemtjänstpersonalen kan ofta vara fokuserad på praktiska arbetsuppgifter som de ska ge-
nomföra hos de äldre samtidigt som personen man möter kanske vill samtala om de stora 
frågorna om livet.

– När den äldre öppnar för ett samtal som handlar om slutet av livet eller döden kan det vara 
viktigt för den personen. Om personalen inte svarar på ett inkännande sätt kan den äldre känna 
att ingen lyssnar, säger Annelie Sundler vid Högskolan i Borås i en forskning.

Med hjälp av hundra inspelade möten i hemmet mellan 43 äldre personer och 19 under-
sköterskor eller vårdbiträden i hemtjänsten, konstaterar forskningen att det fi nns behov av 
mer utbildning och ökad kompetens. I oväntade sammanhang kan en vardaglig fråga vara en 
inbjudan till ett djupare samtal. 

– Det behövs forskning kring vård och omsorg som sker i hemmet. Det är genom kommu-
nikationen som patienterna kan uttrycka sina behov. Dessutom är kommunens sjuksköterskor 
ansvariga för vården. ■
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SYFTET MED ÖPPNA jämförelser är att 
stimulera till kunskap för att skapa 
en jämlik socialtjänst och hälso- och 
sjukvård med god kvalitet. 

Rapporten bygger på nationell 
statistik och andra uppgifter som 
belyser vården och omsorgen om 
äldre. 2014 var 20 procent av Sveri-
ges befolkning 65 år eller äldre, vil-
ket innebär 1,9 miljoner personer.  
Nästan en halv miljon av dessa var 
över 80 år. 

Några resultat från rapporten
❚ Äldre personer med hemtjänst 
träffar i genomsnitt 15 olika perso-
nal under en tvåveckorsperiod. 
❚ Inom särskilt boende är 82 pro-
cent nöjda med det egna boendet. 
Bland personer med hemtjänst är 
89 procent nöjda med verksam-
heten. 
❚ Cirka 61 personer per 1 000 invå-
nare som är 80 år eller äldre, drab-
bas av fallskador. Kvinnor drabbas i 
högre utsträckning än män.
❚ Inom särskilt boende uppger 45 
procent att de är nöjda med de so-
ciala aktiviteterna. Det betyder att 
över hälften inte är nöjda! 
❚ Cirka 13 procent av de äldre i 
särskilt boende behandlas med 
antipsykotiska läkemedel. 
❚ Andelen äldre i hemtjänsten med 
olämpliga läkemedel för äldre är 
nästan 11 procent. 

Men det är stora resultatmässiga 
skillnader mellan kommunerna. 
Det är därför viktigt för RPG:s förtro-
endevalda att titta på resultaten per 
kommun och påtala skillnaderna.

Så här läser man resultaten 
i rapporten
Rapporten innehåller bilagor med 
alla Sveriges kommuners resultat, 
där 31 uppgifter genom så kallade 
indikatorer, till exempel: bemö-
tande, förtroende och trygghet i 
hemtjänsten; tio eller fler läkeme-
del bland personer 75 år och äldre i 
hemtjänsten; fallskador; hemtjäns-
ten i sin helhet. 

Årlig rapport jämför
kommuners äldreomsorg
Socialstyrelsen i samarbete med Sveriges kommuner och landsting ger varje år ut rapporten  ”Öppna jämförelser” som är ett 
viktigt underlag i diskussioner om kvalitet på vården och omsorgen utifrån olika perspektiv och områden. Rapporten kan vara ett 
värdefullt stöd till RPG:s representanter i kommunala pensionärsråd (KPR) och i landstingens pensionärsråd (LPR) liksom för RPG 
riksorganisation, men också ge vägledning till anhöriga för att jämföra vården i sin kommun mot övriga kommuner i Sverige.

TEXT: EVA B HENRIKSSON, DIREKTOR  RPG

Varje kommun kan se vilket värde 
den har i alla dessa 31 olika uppgif-
terna.

Färgmarkeringar i tabellen, grönt, 
gult eller rött, anger kommunens 
värde för respektive indikator. 

Grönt visar att kommunen finns 
bland de 25 procent med bäst 
värden. Rött visar att kommunen 
tillhör de 25 procent som är sämst 
och gult är de 50 procent som ligger 
däremellan. ■ 

Hela rapporten går att beställa i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida, www.
socialstyrelsen.se under publikation/webbutik. På hemsidan kan man också läsa 
mer om rapporten ”Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre”. RPG:s 
förbundskansli har också ett referensexemplar att bläddra i på plats.
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Riksförbundet 
PensionärsGemenskap – RPG 
Som pensionär eller anhörig har 
du säkert fått erbjudande om med-
lemskap i någon pensionärsorga-
nisation. 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 livsåskådning och 
verksamheten syftar till berikande 
aktiviteter, förmedling av samhälls-
information samt opinionsbildning i 
för pensionärer vitala frågor.
❚ RPG vill tillvarata dina intressen 
och verka för en tryggad framtid 
som äldre.
❚ RPG är öppet för pensionärer och 
de som är intresserade av äldrefrå-
gor.
❚ RPG har 15.000 medlemmar i 200 
föreningar runt hela landet.

Namn ................................................................................................................................................................................................................................

Personnummer ...............................................................................................................................................................................................................

Adress ...............................................................................................................................................................................................................................

Postadress .......................................................................................................................................................................................................................

Telefonnummer ..............................................................................................................................................................................................................

E-postadress ...................................................................................................................................................................................................................

RPG-förening på hemorten ..........................................................................................................................................................................................

  Jag vill bli medlem i RPG-förening på min hemort.
  Jag vill bli direktansluten medlem. Medlemsavgift 300 kr enskild (450 kr för en familj) per år. 
  Jag vill ha skriftlig information om RPG.

RIKSFÖRBUNDET PENSIONÄRSGEMENSKAP

Välkommen som medlem

Intressebevakning 
Som medlem i RPG stödjer du en 
pensionärsorganisation som aktivt 
påverkar beslutsfattare alltifrån fö-
reträdare för riksdagen, regering-
ens pensionärskommitté till pensi-
onärsråd inom landsting/region och 
kommuner. 

Gemenskap 
Som medlem i RPG kan du delta 
i stimulerande program och aktivi-
teter.
❚ Du får i RPG-föreningen berikan-
de gemenskap 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 besluts-
fattare.

SeniorPosten 
Förbundstidningen SeniorPosten 
kommer ut med fem nummer per 
år och skickas hem till alla aktiva 
medlemmar i RPG. Tidningen in-
går i medlemsavgiften. 

Två sätt att bli medlem i RPG
❚ Du kan söka medlemskap i en 
RPG-förening på din hemort. 
Medlemsavgiften för förenings-
ansluten medlem fastställs lokalt. 
❚ Du kan söka medlemskap som 
direktansluten medlem via RPG:s 
riksorganisation. Medlemsavgif-
ten är 300 kronor för enskild och 
450 kronor för en familj.

Ansökan om medlemskap kan 
göras med talongen nedan, di-
rekt till en förening, via telefon till 
RPG:s förbundskansli eller hem-
sidan. 

RPG:s hemsida ger dig ytterligare 
information. 
www.rpg.org.se

SP4/16

INTRESSEANMÄLAN 
Skickas till RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm

Riksförbundet 
PensionärsGemenskap
Box 30183, 104 25 Stockholm
Tel 08-597 604 22

BESÖKSADRESS Franzéngatan 4, Stockholm
Tunnelbana Stadshagen, uppgång Hornsberg
PLUSGIROKONTO 24 52 33-2
HEMSIDA www.rpg.org.se
FÖRBUNDSORDFÖRANDE Berndt Holgersson
VICE ORDFÖRANDE Monica Blomberg
monica.blomberg@fi nspong.com, 0122-210 31, 070-211 69 90
DIREKTOR Eva B Henriksson
eva.henriksson@rpg.org.se, 076-130 04 90
ADMINISTRATÖR Mira G. Delgado
rpgkansli@rpg.org.se, 08-597 604 22

RPG-DISTRIKT
Skåne-Blekinge 
Ann-Christine Lindbom, Tulpanvägen 1, 247 64 Veberöd 
a-c.lindbom@tele2.se, 073-752 06 97, 046-852 63

Småland-Öland 
Curt Ankarberg, Lindvägen 8, 561 38 Huskvarna
curt.ankarberg@telia.com, 036-16 22 31

Västkusten 
Ragne Fransson, Parkgatan 4, 411 38 Göteborg
ragne@stjakob.se, 031-711 20 21

Västgöta-Dal 
Daniel Höglund, Bankbacken 3, 446 32 Älvängen
daniel.g.hoglund@gmail.com, 0303-746 750

Örebro-Värmland 
Ingrid Ström, Dalavägen 6B, 702 17 Örebro
ingrid.strom@privat.utfors.se, 019-32 14 04

Södermanland-Östergötland 
Jan Ericsson, Kullavägen 1, lgh 1003, 590 43 Rimforsa
jananderi@outlock.com
0494-206 67, 070-357 87 98

Stockholm-Gotland 
Bo Schylander, Rosengårdsvägen123, 186 33, Vallentuna  
bo.schylander@gmail.com, 08-511 740 15

Norra Svealand 
Bertil Jakobsson, Snorrevägen 14, 754 40 Uppsala
bertil.t.jakobsson@telia.com, 018-32 80 85

Södra Norrland 
Åke Berglund, Nordanovägen  7, 820 75 Harmånger
ake.berglund@svenskakyrkan.se, 070-386 30 57

Västerbotten 
Erling Olmosse, Skogsvägen 25 922 32 Vindeln
erling@olmosse.se, 0933-10935, 070-3737704

Norrbotten 
Naima Carlsson, Västra Brogatan 1, 972 45 Luleå
naima.karlaxel@gmail.com, 0920-193 87
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SVERIGES ALLMÄNNA PENSIONSSYSTEM är i 
grunden könsneutralt då pensionen 
beräknas och betalas ut på samma 
sätt oberoende av kön. Ändå blir 
den pension som betalas ut i ge-

nomsnitt mycket olika för kvinnor 
och män, beroende på att pensi-
onen beräknas utifrån hela livets 
inkomster. Pensionen blir därför en 
avspegling av den samlade arbets-

Den 21 juni 2016 bjöd socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Pensionsgruppen in pensionärsorganisationerna 
och andra intressenter till ett seminarium i Rosenbad om jämställda pensioner. Pensionsgruppen tog för ett år sedan initi-
ativ till en bred analys av åtgärder för att pensionerna ska bli mer jämställda. Analysen resulterade i nio delrapporter som 
presenterades under seminariet. Rapporterna är underlag för framtida beslut och kommande åtgärder. 

TEXT: EVA B HENRIKSSON, DIREKTOR

PENSIONSGAPET 
i fokus på seminarium

inkomsten under livet och då för-
värvslivet inte är jämställt blir heller 
inte pensionen jämställd.

RPG anser att det är viktigt att 
pensionerna blir jämlika mellan 

män och kvinnor. Dessutom kan 
vi inte  vänta på att löneskillnader 
och andra ojämlikheter ska föränd-
rats,vilket kan ta 30-40 år. Vi behö-
ver nu säkerställa att alla landets 

Föreläsarna på pensionsseminariet om jämställda pensioner. (Foto: Roger Dahlberg/regeringskansliet)
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pensionärer kan leva på sin pensi-
on. RPG arbetar aktivt med frågan 
tillsammans med de övriga pensio-
närsorganisationerna.

Nedan följer en kort sammanfatt-
ning av varje delrapport som pre-
senterades:

Inkomstgapet för pensionärer 
– inkomstskillnaden mellan 
kvinnor och män
Inkomstgapet mellan kvinnor och 
män är för pensionärer 26 procent 
medan det är 17 procent för för-
värvsaktiva. Gapet mellan kvinnors 
och mäns disponibla inkomst har 
inte förändrats mycket sedan 1995. 
Detta trots att kvinnor arbetar i 
större utsträckning.  Grundskyddet 
inom ålderspensionen tillsammans 

främst inkomstskillnaderna i de hö-
gre åldrarna.

Tjänstepensionernas bidrag 
till pensionsgapet
Tjänstepensionerna bidrar också 
till pensionsgapet mellan män och 
kvinnor.  Det beror på att avsätt-
ningarna är högre vid inkomster 
över intjänandetaket för den all-
männa pensionen och att fler män 
har inkomster över detta tak. 

Änkepensionens betydelse 
för jämställda pensioner
Änkepensionen avskaffades 1990 
men förmånen finns kvar genom 
övergångsbestämmelser och fa-
sas ut långsamt. Änkepensionen 
har en starkt utjämnade effekt mel-
lan kvinnors och mäns pensioner. 
Yngre kvinnliga pensionärer har 
förvärvsarbetat i större utsträck-
ning och får därför en bättre egen 
pension än tidigare generationer. 
De senaste årens utveckling inne-
bär att änkepensionens roll som 
utfyllnad av gapet mellan kvinnors 
och mäns pensioner sannolikt skul-
le ha minskat i betydelse även utan 
övergångsregler.

Deltidens betydelse för pensionen
Kvinnors lägre pension förklaras 
bland annat av att de arbetar del-

tid i högre grad än män. I analy-
sen framkommer att den enskilt 
största ”riskfaktorn” för att arbeta 
deltid är att vara kvinna. Det finns 
också en stor risk att arbeta deltid 
om man är kommunalt anställd. 
Vid deltidsarbete reduceras lönen 
proportionerligt, detta leder till en 
motsvarande reducering av pen-
sionsintjänandet. Under år 2013 
arbetade cirka 950 000 personer 
deltid. Åtgärder för att motverka 
detta kan vara ökad jämställdhet i 
familjelivet, ett längre arbetsliv och 
minskad ofrivillig deltid.

Varför lämnar kvinnor arbets-
livet tidigare än män?
Könsskillnaden när vi lämnar olika 
yrken beror inte så mycket på yrke. 
En trolig förklaring till att många 
kvinnor lämnar arbetslivet tidigare 
kan vara att många kvinnor lever 
med äldre män och i de paren går 
ofta kvinnan och mannen i pension 
samtidigt.

Delad pensionsrätt mellan makar
I dag kan premiepension överfö-
ras mellan makar. Inkomstpension 
och tjänstepension kan däremot 
inte överföras. Allmän pension och 
tjänstepension ingår inte heller i bo-
delning vid skilsmässa. De nuvar-  
ande reglerna är en följd av  

med skatten gör att gapet minskar 
medan de delar som har med in-
komsten att göra ökar. Den grupp 
som är ekonomiskt svagast bland 
pensionerna är ensamstående 
kvinnor.

Grundskyddets betydelse för 
jämställda pensioner
Grundskyddet när det gäller pen-
sioner är garantipension och bo-
stadstillägg. Grundskyddet har stor 
betydelse för att minska skillnaden 
mellan kvinnors och mäns pensio-
ner. Det beror på att det främst är 
kvinnor som har grundskydd, cirka 
80 procent av de som får någon del 
av garantipension är kvinnor och 
när det gäller bostadstillägg är det 
75 procent. Grundskyddet utjämnar 
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FAKTA PENSIONSGRUPPEN
Pensionsgruppen består av företrädare för de partier som står bakom 
pensionsöverenskommelsen (regeringspartierna och M, L, C och KD) 
med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som ordförande. Övriga 
ledamöter är: Tomas Eneroth (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Lars-Arne 
Staxäng (M), Solveig Zander (C), Mats Persson (L), Lars Gustafsson (KD) 
och Rickard Persson (MP).

Pensionsgruppens uppgift är att värna pensionsöverenskommelsen och 
att vårda pensionsreformen och dess grundläggande principer. Pensions-

RPG anser att... 
...det är viktigt att pensioner-
na blir mer jämlika mellan män 
och kvinnor. Alla ska kunna 
leva på sin pension. Det är 
bra att kvinnor och mäns in-
komster i arbetslivet blir mer 
jämlika, men det verkar ta tid. 
Vi kan därför inte  vänta tills 
att löneskillnader och andra 
ojämlikheter har förändrats. 
Det arbetet kan ta 30 – 40 år. 
Vi behöver alltså nu säkerstäl-
la att alla landets pensionärer 
kan leva på sin pension. 

RPG arbetar tillsammans 
med de övriga pensionärsor-
ganisationerna och har har 
nyligen lagt ett gemensamt 
förslag om att slopa  ålders-
gränsen i omställningspensio-
nen. Mer om detta kan du läsa 
i artikeln om omställningspen-
sionen.  Att ändra max taket 
så att alla över 65 år kan ta del 
av omställningspensionen vid 
dödsfall av make/maka/part-
ner är ett bidrag till att stärka 
pensionärers inkomst. (Läs 
mer om detta på sidan 5.)

utredning och ställningstagand-
en i samband med pensionsrefor-
men på 90-talet. I kapitlet konsta-
teras att de förhållanden som låg 
till grund för dessa ställningsta-
ganden inte är förändrade och att 
det utifrån detta knappast finns 
skäl för förändringar.

Fler pensionsrätter skulle emel-
lertid kunna delas eller överförings-
reglerna för premiepension skulle 
kunna göras mer generösa men 

varje sådan förändring har också 
en baksida. Sådana förändringar 
skulle i förlängningen kunna bli ett 
bakslag på jämställdhetsområdet 
då det minskar arbetsincitamen-
ten för den make som har lägst 
förvärvsinkomst, vilket oftast är 
kvinnor. Detta skulle också vara 
ett avsteg från den grundläggande 
livsinkomstprincipen i pensions-
systemet. Grunden i det svenska 
systemet är också att man försörjer 

sig själv som individ. Möjligheten 
till överföring är i dag endast möjlig 
mellan gifta makar.

Överföring av premiepen-
sionsrätt mellan makar
Få personer använder sig av möj-
ligheten av att överföra premiepen-
sion. Drygt 9 000 personer gjorde 
det 2014. I 98 procent av fallen är 
det män som för över till kvinnor. 
Varför görs inte fler överföringar? 
Ett skäl kan vara låg kännedom och 
ett annat att det finns en benägen-
het att inte göra val när det gäller 
pensioner. En möjlig lösning skulle 
kunna vara att förenkla ansöknings-
förfarandet när man vill överföra 
premiepensionsrätt.

Pensionsrätt för barnår och 
studier och hur de bidrar till 
jämställda pensioner
Vid införandet av pensionssyste-
met framhölls ett behov av att för 
vissa speciella situationer kom-
pensera viss pensionsförlust vid 
frånvaro från arbetsmarknaden. 
Då beslutades att det skulle gälla 
vid barnafödande och studier. 80 
procent av barnårsrätter och 60 
procent av studierätter går till kvin-
nor. Pensionsmyndigheten har 
med utgångspunkt i detta fått i upp-
drag av regeringen att analysera 
pensionsrätt för studier och barnår 
och hur dessa bidrar till jämställda 
pensioner. Pensionsmyndigheten 
föreslår att pensionsrätten för 
barnår utökas och att pensionsrätt 
för studierätt avskaffas. Det skulle 

gynna alla som får barn och spe-
ciellt låginkomsttagare. Det inne-
bär också en omfördelning mellan 
män och kvinnor. Studierätten 
som är ett avsteg från livsinkomst-
principen skulle kunna slopas. ■

gruppen ska samråda om frågor som gäller pensionsreformen och vid be-
hov ta initiativ till justeringar i pensionssystemet. Arbetsgruppen leds av 
den minister som inom regeringen har det huvudsakliga ansvaret för det 
allmänna pensionssystemet.

Rapporterna i sin helhet (Ds 2016:19)  samt webbsändning från semina-
riet återfinns på www.regeringen.se jämställda pensioner. 

Källa: www.regeringen.se seminarium om jämställda pensioner.
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Bland 
utrotningshotade 
ljud
Sture samlar på hörbara minnen
Sture Wärlinder lyssnar aktivt efter ljuden från förr, som han 
menar representerar en bortglömd del av vår kulturhistoria.
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Hemma i köket hos Sture Wärlinder kan man höra det rytmiska malandet från en kaffekvarn. 
Det är helt i sin ordning. Men här i spisvärmen kan man också få höra ljudet av ett ånglok, en 
råoljemotor och liens väg genom gräset. Sture samlar på vår akustiska historia och har i dag 
över 10 000 läten inspelade.

– Hörde du att det var en kvinna som slog, undrar Sture och påpekar – självklart – att pigor-
na hade ett kortare liedrag genom gräset.

TEXT OCH FOTO: OLLE ANDERSTAM

GISSNINGARNA OM VAD vi hör spretar åt 
olika håll. Sture Wärlinder har emel-
lertid den bakgrund som krävs för 
att själv ha upplevt de ljud han sam-
lat på band och CD. 

– Första jobbet var som odalman-
sassistent, säger Sture och plirar 
över glasögonen som för att se om 
titeln genomskådats. 

– Jag började,helt enkelt, min 
bana som dräng till far min hem-
ma på gården i Värlingsö utanför 
Norrtälje, förtydligar Sture och fort-
sätter:

– Minnena av ljud fungerar på 
samma sätt som vårt doftminne. 
När vi hör ett ljud, eller känner en 
doft, förflyttas vi omedelbart till 
den tid och plats där vi först förnam 
det, konstaterar Sture, trycker på 
CD-spelarens fjärrkontroll och visar 
tydliga tecken på att trivas.

Ett rytmiskt svischande med en 
återkommande dov duns för tan-
karna till en vävstol, men de räcker 
inte riktigt ända fram – eller kanske 
snarare tillbaka. Att lyssna på ljuden 
från förr, minnas eller associera i 
rätt riktning, handlar till stor del om 
vilken generation man tillhör.

– Det där var risslans modernare 
efterträdare, en kastmaskin, som 
rensade säden från agnarna med-
delar Sture sakkunnigt. Den som 

upplevt det ljudet i sin barndom 
eller i sitt arbete, har inte några pro-
blem med att placera det.

Ljudmiljö i förändring
Utanför köksfönstret sitter en hack-
spett och slår sina trumvirvlar. Den 
påminner oss om att det fanns ljud 
även före mänsklighetens gryning. 
Mellan virvlarna framkallar Sture 
själv nära nog autentiska ljud från 
ankarspel, sågning och upptagning 
av sjöis, handmjölkning och någon 
som skär vass. 

– Vet du vad det här är, frågar 
Sture roat.

Ett kärvt och regelbundet knar-
rande avslutas med ett lätt skram-
mel och ett mer bestämt skrapan-

de ljud. Har man inte hört detta i sin 
uppväxtmiljö blir tankarna grumliga 
och man får svårt att föreställa sig 
var och vid vilken årstid det utspe-
las.

– Det var en man som gick i 
15 graders kyla över ett snötäckt 
gårdstun för att lägga en hasp på en 
boddörr. Ett ljud som blivit alltmer 
sällsynt – eller sällhört – i takt med 
inflyttningen till städerna och lands-
bygdens avfolkning, säger Sture.

Sture Wärlinder ser inte bara sig 
själv placerad i ett landskap – i hans 
fall i Roslagens odlingsbygd – utan 
i lika hög grad i ett ljudskap; en ljud-
miljö med vissa lokala och karaktä-
ristiska inslag.

– Ljudskapet på landsbygden var 

...när vi hör ett ljud, eller känner en doft, 
förflyttas vi omedelbart till den tid och plats 
där vi först förnam det...

För Sture handlar det inte bara att visa upp redskap och föremål från förr. Han vill också att vi ska minnas hur de lät.
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nog under många hundra år det-
samma, säger Sture. Det var först 
under senare hälften av 1800-talet, 
genom industrialismens framväxt, 
som det förändrades radikalt – 
framför allt genom ångmaskinen. 

För att ackompanjera sitt resone-
mang startar han åter CD-spelaren 
och ur den träder det mäktiga ljudet 
av ett ånglok med vissla fram.

– Nu började det rulla nya ljud 
över nejderna som ibland kunde 
höras kilometervis. Just det här 
spelade jag in i Köpenhamn, säger 
Sture. 

Äldre mest intresserade
Sture märker hur hans tämligen 
udda intresse sprider sig och får 
uppmärksamhet. Numera är han 
en efterfrågad föreläsare hos pen-
sionärsorganisationer, och kultur- 
och hembygdsföreningar från Kiru-
na i norr till Lund i söder. 

– Det är framför allt den äldre 
generationen som har intresse för, 
och glädje av, vår akustiska histo-
ria. Jag hade inte mer än startat 
uppspelningen en gång, så for en 
kvinna i publiken upp och utbrast: 
”Spånhyvel!” Hon hade som barn 
suttit under en sådan och plockat 
undan spån medan hennes pappa 
hyvlat takspån till något uthus.

– Det är egendomligt hur minnet 
fungerar, tänker Sture högt.

Att åka runt och ”mässa” ser 
dock inte Sture som sin uppgift, han 
vill väcka tankar och känslor. Det 
hela utgår från den lilla människans 
vardagshistoria och allt handlar om 
att deltagarna ska minnas själva.

– När någon känner igen ett ljud 
märks det direkt. Ögonen vidgas 
och blicken börjar söka efter ord att 
sätta på ljudet. ”Hur kan du känna 
igen det här, vad har du för minnen 
av det”, frågar jag då.

Ofta börjar åhörarna prata med 
varandra och dolda berättartalanger 
kommer fram.

Då anser Sture att han gjort sitt 
och kan ta ett steg tillbaka.

Asp eller gran?
Av Stures många inspelade ljud 
finns en del mycket specifika, men 

som en del äldre lyssnare ännu kan 
skilja på.

– Barkning av träd har jag i två 
versioner, berättar Sture. Det finns 
de som tveklöst kan avgöra om det 
rör sig om asp eller gran. Aspen är 
mjukare och ger längre remsor av 
bark, medan granen svarar på ett 
annat sätt och hugger i kvistarna.

Ett av de första ljud som bröt 
igenom kvarnens malande, räfsans 
frasande, smörkärnans slurpande 
och människornas rop och sång i 
landskapet torde ha varit kyrkklock-
orna.

– Det var ett respektingivande 
ljud som förr bara kunde överträf-
fas av kanonskott eller åskans dån, 
föreställer sig Sture. Kyrkklockorna 
var också ett av de få ljud – kanske 
det enda – som var gemensamt för 
stad och landsbygd.

Sture blev en aktiv lyssnare och 
började läsa av sin miljö med hör-
seln kring 1944. Unge Wärlinder 
gick då på Västra skolan i Norrtälje. 
Gatan utanför var belagd med kul-
lersten och hästar i par drog i vagnar 
med järnskodda hjul lastade med 
säd till kvarnen. 

– Det var kristid och inga gummi-
hjul fanns att få tag i, vilket förstärk-
te slamret vid sidan av det ihåli-
ga kloppandet från hästhovarna. 
Minnesbilden – eller ska jag säga 
ljudbilden – av detta är fortfarande 
mycket tydlig, konstaterar Sture.

Det skulle dock dröja till 1969 
innan han gjorde sina första egna 
inspelningar. Den gången rörde 
det sig om naturljud, inspelade i 
Hudiksvall.

– Vid den här tiden arbetade jag 
som lärare i elektronik på Riksyr-
kesskolan och lånade med mig en 
av den tidens nymodigheter – kas-
settbandspelaren – mest för att pro-
va tekniken.

Än i dag, vid 78 års ålder, bär 
Sture med sig väskan med digital 

inspelare och mikrofoner vart han 
än far för, som han säger: Man vet 
ju aldrig vad man kan få höra.

I väntan på nya gamla ljud får vi 
hålla tillgodo med de redan inspela-
de. Så vi blir sittande vid köksbordet 
med det trygga ljudet av får och kor 
i samma lagård, smedpusten från 

 Sture Wärlinder har fått medalj av 
Nordiska museet för sitt bevarande av 
utrotningshotade ljud. Just nu ägnar 
han sig åt att sortera och digitalisera 
ljuden från 832 rullband och åtskilliga 
kassettband.

smedjan i Erikskulle och en osmord 
logport som står och gnäller medan 
skymningen sänker sig över Rosla-
gens skogar.

Plötsligt avbryts vi av Sture 
Wärlinders mobiltelefon och på nå-
gon sekund har vi flyttats tillbaka till 
i dag. ■
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BALANSERA MERA:

Fallolyckor 
kan förhindras
Visst du att fallolyckor är en av de olyckstyper som 
orsakar flest dödsfall, flest antal akutbesök och inlägg-
ningar på sjukhus? Det är en av de olyckstyper som ökar 
snabbast. 

Här och på följande sidor kan du läsa Socialstyrelsens 
information om vad orsaker till sämre balans med fallo-
lyckor som följd och motionens, matens och medicinens 
roll i sammanhanget. Texterna är framtagna i samarbete 
med Socialstyrelsens experter inom respektive ämnes-
område.

VARJE ÅR DÖR cirka 1000 personer som följd av fall. Mellan åren 
2000–2014 dog 11 000 personer. Majoriteten av dem var äldre.  

Under 2014 skadades nästan 70 000 personer (merparten 
60 år och äldre) i olika typer av fallolyckor. Sammantaget krävde 
dessa vårdtider på 575 000 vårddagar. 

Sifoundersökning för att veta mer 
Sifo gjorde, på uppdrag av Socialstyrelsen, en undersökning i maj 
2016 över vad personer i åldern 55-84 år vet om fallolyckor, om 
man själv fallit samt om den erfarenheten påverkar personens 
vardag. 

Trots att fallolyckor dominerar olycksbilden, tror majoriteten av 
de tillfrågade (57 procent) att vägtrafiken genererar flest döds-
fall. En fjärdedel (24 procent) vet att det är fall. 

Av de tillfrågade har 3 av 10 varit med om en fallolycka. Och av 
dem är det framför allt kvinnorna som är rädda för att falla igen, 
vilket gör att de efteråt begränsar sig. Av dem som fallit säger 40 
procent att det finns saker som de helt eller delvis avstår ifrån, 
eftersom de är rädda för att ramla igen. Man vågar inte gå ut, 
undviker och till och med slutar göra saker som man tidigare 
uppskattat och tyckt om.  

Fallolyckorna medför kostnader. Samhällsekonomiskt kostar 
fallolyckorna ungefär 25 miljarder varje år. Men värst är att det 
kostar i liv och i mänskligt lidande – fysiskt och psykiskt. 

Många olyckor kan förhindras
Den goda nyheten är att många av dessa olyckor går att förhindra! 
Vi kan minska risken för att drabbas. Med enkla balansövningar 
och genom att hitta balansen i kylskåpet och medicinskåpet kan 
vi förebygga fallolyckor i vår vardag. ■

BALANSERA MERA:

Styrka ger 
BALANS
Det finns starka belägg på att motion och balansträning mins-
kar risken för att falla. Du som har tränat i hela ditt liv – bra, 
fortsätt! Du som tänker börja – bra, grattis! Det är aldrig för 
sent att börja träna upp sin muskelstyrka och balans.

TÄNK DIG ATT du står rakt upp. Du själv 
tycker att du står blixt stilla, som en 
stadig, stabil björk. Men inne i krop-
pen signalerar hela tiden muskler-
na: ”Hallå, människan faller! Vad 
ska vi göra?” Hjärnan agerar blixt-
snabbt och beordrar hur och vilka 
muskler som ska spänna sig och 
vilka som ska slappna av. Och vi kan 
därför stå där, stadigt och stabilt. 

Dessvärre försvinner med sti-
gande ålder de explosiva muskler-
na, de som tidigare rekordsnabbt 
kunnat kompensera och korrigera. 
Kroppen har inte längre samma för-

måga att räta upp sig och balansera. 
Det är därför risken för fallskador 
ökar med ålder.

Olika åldrar kräver olika slags träning
Att träna styrketräning är alltid bra, 
men olika åldrar kräver olika slags 
styrketräning.  20-30-åringar kan 
deffa biceps och få fram sexpack 
på magen. Sådan träning fungerar 
inte lika bra för den som hunnit leva 
lite längre. 

För en äldre person är det i stället 
mycket mer effektivt att öva förmå-
gan att utveckla styrka snabbt. Att 

Träning och motion är a och o för balansen.
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BALANSERA MERA:

Kosten viktig för 
starka muskler
Forskning visar att kroppens näringsstatus i allra högst grad påverkar risken 
för att falla. Maten ger kroppen de byggstenar som behövs för att få och 
upprätthålla muskelstyrka och balans. Muskelstyrka och balans är i sin tur 
de absolut viktigaste pusselbitarna, för att undvika fallolyckor i vår vardag. 

träna på ett sådant sätt att de explo-
siva musklerna - de som försvinner 
med åldern – stärks och kommer 
igen. Träningsbarheten försvinner 
nämligen inte! All träning säger 
till kroppen: bygg upp styrka, bygg 
upp muskler. 

Det allra bästa är att det inte tar 
särskilt lång tid innan styrketräning 
både syns och märks. Relativt snart 
märker vi att vi är starkare, smidiga-
re och vi känner oss piggare.  

Det mest effektiva är att i 30 mi-
nuter/vecka träna en anpassad styr-
keträning för lite äldre personer och 
kombinera det med balansträning. 
Balans är A och O för att snabbt 
kunna korrigera om foten slinter 
eller viker sig. Det är balansen som 
räddar oss från fallolyckor. 

Tips på hur vi balanserar motionen: 
❚  Först och främst: bästa träningen 
är den som blir av.
❚  Träna på den plats där du känner 
dig mest bekväm. Om det är hem-
ma eller på gym spelar ingen roll. 
❚  Välj enkla övningar. Musklerna ser 
inte om du lyfter en hantel eller 2 
liter mjölk.
❚  Det handlar på intet sätt om att 
plåga sig. Gör 8-10 repetitioner av 
en rörelse, vila någon minut och 
upprepa sedan rörelsen 8-10 gång-
er.
❚  Resultatet, att man känner sig 
starkare, kommer snabbt! 
❚  Det är alltid bättre att träna, än att 
låta bli. Och det är alltid mest fördel-
aktigt att börja så snart som möjligt. 
❚  Det är särskilt effektivt för kvin-
nor att motionera. Kvinnor är alltid 
något svagare, jämfört med män. 
Med stigande åldern förlorar kvin-
nor snabbt i muskelstyrka. Kvinnor 
drabbas också i högre grad av ben-
skörhet. Det är därför särskilt ange-
läget för kvinnor att träna muskel-
styrka och balans.
❚  Allt man gör som stärker kroppen, 
är positivt. Det handlar om inställ-
ning. Att se att allt jag gör, från att 
sträcka mig efter något till att resa 
mig från en stol, är motion. Och 
om jag nu ska resa mig från stolen 
– varför inte göra det några gånger 
extra? ■

REDAN VID 30-ÅRSÅLDERN börjar vi natur-
ligt tappa i muskelmassa. Efter 50 
går nedbrytningen allt snabbare. 
Det är därför viktigt att genom hela 
livet äta bra och vara fysiskt aktiv, 
så att utgångspunkten för ett hälso-
samt åldrande är så bra som möjligt 

Det positiva är att det aldrig är försent 
att förbättra sina matvanor och börja 
träna 
Enkel styrketräning, att röra sig och 
träna balansen hjälper oss att beva-

ra och bygga ny muskelmassa och 
muskelstyrka. Muskelstyrka och 
god balans är de viktigaste pus-
selbitarna för att undvika fall. Men 
för att bygga muskler behöver vi 
de nödvändiga byggstenarna som 
vi får genom maten. Vi behöver 
dagligen få i oss: fett, kolhydrater 
(ex bröd/gryn, potatis och pasta), 
protein (ägg, ost, kött och fisk) och 
mycket grönsaker och frukt - full-
laddade med näring, vitaminer och 
mineraler. 

Ju äldre vi blir, desto 
viktigare blir maten
Maten är viktig hela livet, men den 
blir allt mer betydelsefull ju äldre vi 
blir. Många äldre upplever att apti-
ten minskar. Man orkar inte äta så 
mycket som förr och det som tidi-
gare varit gott, smakar annorlunda. 
Detta ställer ännu större krav på 
matens näringskvalitet. 

Äldre behöver generellt få mat 
med något högre andel protein, 
D-vitamin (finns t ex i fet fisk,  
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matfett, mjölkprodukter och ägg) 
och fett. Man kanske får i sig till-
räckligt med kalorier, det vill säga 
energi, men det är särskilt viktigt 
att det är energi är av god kvalitet! 
Alla näringsämnen ska finnas med 
och den ska vara näringstät – sär-
skilt  om portionerna är mindre.  

Tips på hur vi kan balanserar maten:
❚  Äta regelbundet! Undvik långa 
hopp mellan måltiderna. Lägg till 
mellanmål (t ex yoghurt, kvarg, lite 
nötter, avokado och/eller frukt)
❚  Tänk på att alla matens bygg-
stenar finns med under dagen: 
protein, fett, kolhydrater, frukt och 
grönt. Kostcirkeln och tallriksmo-

dellen är goda hjälpmedel för att 
säkerställa att maten både är god 
och hälsosam. 
❚  Servera gärna grönsaker/rotfruk-
ter varma och med en klick smör 
eller olja. Kroppen tar då lättare 
upp de fettlösliga näringsämnena. 
❚  Mat med olika färg ser trevligt 
ut på tallriken, men framförallt 
signalerar olika färg på grönsaker 
och frukt/bär att de innehåller olika 
viktiga näringsämnen.
❚  Det finns idag ett stort utbud av 
halv- och helfabrikat med färdigrät-
ter som är goda och håller hög nä-
ringsmässig kvalitet. Välj de som 
är baserade på naturliga råvaror 
och utan onödiga tillsatser.

❚  Värna måltiden – ta dig tid att 
äta. Vi kan ha olika dygnsrytm, 
men oavsett vilken tid du väljer att 
äta så är det bra om du fördelar 
dina måltider någorlunda jämnt 
över dygnet. 
❚  Som äldre är det extra viktigt att 
få i sig lite mer fett och lite mer 
protein. Är man 70 år och uppåt 
är det en fördel att ha några kilo 
kroppsvikt extra. 
❚  Var uppmärksam på om du ofri-
villigt tappar i vikt. Tappar du i vikt, 
tappar du också i muskelmassa. 
Muskler och bra balans minskar 
risken för fall – det är därför det är 
så viktigt att bevara båda två.
❚  Vissa mediciner kan bidra till 

sämre aptit. Var därför uppmärk-
sam på om maten inte längre 
smakar lika gott eller att du ofrivil-
ligt går ner i vikt. Läkemedel kan 
även ge negativa bieffekter som 
muntorrhet, illamående, yrsel och 
magont. Sök i så fall hjälp! Prata 
med din läkare eller kontakta vård-
centralen. 
❚  Många äldre upplever att aptiten 
minskar. Här är några tips vad vi 
som anhöriga kan göra: laga och 
frys in matlådor, uppmuntra och 
påminna om mat som tidigare 
smakat gott, skriv matschema el-
ler inköpslistor för att tillaga mat-
rätter som tidigare varit favoriter. 
Ät tillsammans. ■

BALANSERA MERA:

Påverkan av
medicin
Många studier bekräftar att läkemedel mycket väl kan vara ”boven i dramat”, när 
äldre fallit och skadat sig. För vissa läkemedelsgrupper är risken än mer påtaglig. 
Men kom ihåg: Tala alltid med läkaren innan du avstår din medicin.

DET FINNS VISSA läkemedel där man 
återkommande kan se samband 
med fallolyckor. Dit hör till exempel 
lugnande läkemedel och sömnme-
del. Och även om de ersätts med 
andra mediciner, medför även de 
nya en ökad fallrisk. 

Även en rad andra, vanliga med-
iciner, som antidepressiva medel, 
hjärt- och kärlmediciner, urindri-
vande samt Opioider, som morfin 
– medför  ökade risker för att falla 
och skada sig. 

Skadlig medicincocktail
Många av oss kanske använder, 

eller har kvar läkemedel i medicin-
skåpet, som vi inte ens kommer 
ihåg varför vi fått. Om vi inte vet 
varför vi fått dem,  borde åtminsto-

ne en läkare bedöma om vi ska ha 
dem. Annars riskerar vi att vi få en 
cocktail där läkemedel kan påverka 

varandra, vilket ytterligare spär på 
risken för att falla. 

För äldre som bor på särskilda bo-

enden, ska det särskilt registreras 
om det finns mediciner som inne-
bär en fallrisk, och givetvis också 
om något inträffar. Bor man hemma 
sker inte detta i samma omfattning. 
Därför är det viktigt att själv skriva 
upp och berätta för hemtjänsten, an-
höriga och behandlande läkare, att 
man har yrsel, känner sig osäker på 
benen alternativt att man har fallit. 

Berätta att du har fallit
Det är alltid viktigt att vid läkarbe-
sök berätta att man har fallit. Lä-
karen behöver den informationen 
för att kunna bedöma behandling, 
eventuell medicinering, om dosen 
ska justeras och om behandlingen 
behöver följas upp. 

En rapport om att man fallit bor-
de också automatiskt leda till att det 
görs en läkemedelsgenomgång. 
Kanske finns det andra läkemedel 
som är minst lika effektiva? Eller 
kanske kan dosen justeras eller be-
handlingen till och med avslutas? 
Det kanske är bättre att koppla in 
fysioterapeut eller arbetsterapeut? 

Sedan 2012 finns en föreskrift 
om läkemedelsgenomgångar. Alla 
från 75 år och uppåt, med fem eller 
fler läkemedel har rätt att få läkeme-
delsgenomgångar. Egentligen ska 
det ske vid varje läkarbesök, men 
det är viktigt att det görs åtminsto-
ne en gång årligen. Och givetvis går 
det bra att själv begära en sådan. ■
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– FESTIVALSTÄMNING 
   MED ANDLIGT DJUP
– FESTIVALSTÄMNING

Skärgårdssång

Vad var detta? Jag lämnar musikfestivalen Skärgårdssång i Tanumstrand med den frågan.
Inte med en negativ grundton utan helt enkelt för att jag inte riktigt kan placera det jag 

varit med om i ett fack. För det är ju det vi så ofta vill göra med kristen sång och musik i 
dag. Och inte sällan med vattentäta skott däremellan.

Så jag bestämmer mig för att hoppa över sorteringen och nöjer mig med att konstatera 
att Skärgårdssång var bra, upplyftande, glädjefyllt och uppbyggande.

Och vill man nödvändigtvis ha en etikett så får det nog bli lovsång. Men inte lovsång i 
begreppet musikstil, utan som en hyllning till Jesus, tydligt och klart genom de varierade 
musikaliska uttrycken.

Tanumstrand bjöd på vacker miljö under Skärgårdssång.
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DET VAR ANDRA året i rad som Skär-
gårdssång arrangerades i Ta-
numstrand i norra Bohuslän. Däri-
från är det inte långt till Norge och 
det är också i Norge som festivalen 
har sitt ursprung. Där har den fun-
nits i nio år och nu har man alltså 
tagit med sig alltihop och gått över 
gränsen till Sverige.

Om nu själva musikstilen var 
svår att fånga in i beskrivningar, är 
det lättare att beskriva publiken – 
50+, helt enkelt. En grupp ”music 
lovers” som inte bara, vilket fördo-
marna kanske föreskriver, sitter stil-
la och tysta på sina stolar. Då och då 
”brister de ut”, i sång och applåder, 
och emellanåt svänger det ordent-
ligt mellan stolsraderna, bara för att 
det inte går att sitta still.

Nytt från förr
En rad artister medverkade och 
bjöd på sig själva och ett budskap Kören Caleido från Göteborg bjöd på sånger från Choralernas repertoar.

En del av festivalen är förstås gemenskap och möten med gamla och nya vänner.

TEXT OCH FOTO: KERSTIN KLASON
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som tydligt hittade vägen fram, 
trots rökmaskiner och blinkande 
strålkastare, sådant som ofta an-
nars blir till irritationsmoment.

Visst betydde nostalgin en hel 
del för trivseln utan att ställa sig 
i vägen för budskap och uttryck. 
Mycket av den musik vi lärde oss 
älska när vi var yngre fick här plats, 
men ofta i en modernare förpack-
ning.  Så fick vi till exempel höra kö-
ren Caleido från Göteborg sjunga 
de där välkända sånger från Chora-
lernas repertoar. Och vem kan värja 
sig för Samuel Ljungbladh – ni vet, 
han som så härligt släppte loss gos-
pelgunget i Slottskyrkan vid prins 
Carl Philips och prinsessans Sofias 
bröllop – när han, som här, tolkar 
Andrae Crouch med både charm 
och inlevelse.

Och så makarna Karlsson – Evie 
och Pelle – som låter precis så som 
vi minns och på det sätt vi uppskat-
tar. De fanns på plats vid alla till-
fällen och med sin naturlighet och 
hängivenhet till Jesus satte de sin 
prägel på hela evenemanget. 

Det gjorde också Maria Gustin 
Bergström, numera pastor i Sion-
församlingen Linköping, som inte 
bara delade med sig av sina egna, 
innehållsrika sånger utan också 
agerade konfrencier tillsammans 
med norske Svein Olsson, från 
Skärgårdssångs programkommit-
té.

Och vi själva, som inte bara tilläts 
sjunga med så ofta vi ville, utan ock-
så gjorde det.

”Åldershämningar” brast
Den amerikanska gospelartisten 
Angela Primm var ett högt upp-
skattat inslag, känd för många, inte 
minst i den här publiken, från Bill 
Gaithers Homecoming-koncept.

I Tanumstrand tog hon, tillsam-
mans med sin pianist Elsa Harris, 
med oss på en vandring i Maha-

lia Jackson fotspår. Det blev till 
en glädjefull hyllning där Angela 
Primms make John gjorde ett par 
uppskattade inspel, inte minst som 
Louis Armstrong-imitatör.

Och det var här som publiken to-
talt verkade släppa taget om even-
tuella ”åldershämningar”. Jag sneg-
lade bakåt från min plats i publiken 
och fick se en härlig syn: 70- och 
80-åringar som av bara glädje lät 
sig svepas med av den musikaliska 
glädjens kraft och deltog med hela 
kroppen. Oj!

Gudstjänst avslutade
Hela festivalen avslutades med 
en musikgudstänst med predikan 
av författaren Tomas Sjödin och 
gemensamt nattvardsfirande. Ett 
avslut som på ett vackert och ge-
nomtänkt sätt sammanfattade hela 
Jesus-festivalen. Javisst – det var 
ju faktiskt det som Skärgårdssång 
var. ■

...70- och 80-åringar som av bara glädje lät sig 
svepas med av den musikaliska glädjens kraft och 
deltog med hela kroppen...

Maria Gustin Bergström och Pelle Karlsson tillsammans i Pelles sång ”Ett liv”

Evie var en av festivalens centralfigurer och medverkade som sångare tillsam-
mans med maken Pelle, som allsångsledare och evangelist.
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ETT ARV
AV ORD

Han hittade dem lite varstans, de små lapparna med hennes tankar formulerade i den strama versformen haiku. 
Sådana lappar som hon då och då läst högt ifrån och som väckt hans beundran för hennes förmåga att i ord gestalta 
sina tankar. Efter hennes bortgång samlade han ihop de små dikterna och insåg med tiden att det han funnit var en 
skatt att dela med sig av till andra.

TEXT: KERSTIN KLASON

HAN HETER PER-OLOF Klint (P-O) och 
är mångårig ledamot i RPG:s för-
bunds-styrelse och ordförande i 
RPG:s lokalförening i Göteborgs 
norra skärgård. Bosatt på Hönö ef-
ter ett långt yrkesliv som bankman.

Men det här handlar om något 
helt annat; en fragmenterad, poe-

tisk skatt dold i vardagens vanlighet 
som han upptäckte när hans hustru 
Gullan lämnat jordelivet, en vårvin-
terdag för nästan 10 år sedan.

Men de delade inte bara livet 
– de delade också ett stort intres-
se för poesi. Och när P-O började 
bläddra, bland annat i någon av de 

många diktsamlingar som fanns 
i bokhyllorna, upptäckte han de 
små lapparna som här och där var 
instuckna mellan boksidorna.

Där fanns de, de små dikterna 
som med sitt haiku-format hämtat 
drag från poeten Tomas Tranströ-
mer.

– Tomas Tranströmers poesi fasci-
nerade oss båda, och Gullan fast-
nade för hans haikudikter. förklarar 
P-O och fortsätter att berätta om att 
de, genom personliga kontakter, 
kommit nära Tranströmers förfat-
tarskap. 

– Jag är säker på att Gullan inspi-

Per-Olof Klint 
fann hustruns 
efterlämna dikter 
och har nu gett ut 
dem i bokform.Gullan Klint
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Tillit
När jag hör ordet tillit, ser jag ett litet barn stå på en hög sten med ut-

sträckta armar. Nedanför stenen står pappa med armarna sträckta 
upp mot barnet. Med ett klingande skratt kastar sig den lille hand-

löst ner mot pappa, som fångar upp honom och håller honom i sin famn.
Tryggheten mellan far och son är absolut. Den lille vet att pappa aldrig 

skulle ta ner sina händer och låta honom falla till marken. Pappan känner 
glädjen och tilliten. Han skulle aldrig låta barnet falla och skada sig.

Tron på Gud är ett språng i tillit. Tro handlar egentligen om att öva sig i tillit. 
Teologen Kierkegaard har beskrivit övningen i tillit så här: Tro är ett hopp 
ut på 70 000 famnars djup! Att tro är att öva sig i att lita på att Gud fångar 
upp oss, trots alla avgrundsdjup. Att vi likt det lilla barnet har tillit till Guds 
utsträckta armar. Att tro är att våga hoppa trots det svindlande djupet. 

T illit – ett ord som låter likadant framlänges som baklänges, en så 
kallad palindrom.

Ordet tillit beskriver ett förhållande som är ett ömsesidigt förtroen-
de. Tillit råder när vi kan lita på varandra. Jag tror på Gud – jag litar på Gud 
och Gud litar på mig.

En annan palindrom är ordet oro. Ordet är kort. Hur vi än vänder på det 
låter det likadant. Oro tränger sig rakt på. Oro finns hos alla människor.

Oron kommer, ibland vågar vi inte riktigt lita på att tillvaron bär, det får 
vi lära oss att leva med och försöka hantera. Tillit får vi be om. Den får vi ta 
emot. Vi får dela oron med varandra och visa varandra tillit. Varje människa 
behöver tillit för att känna sig trygg. Trots allt bär tilliten oss.

Relationer mellan människor behöver tillit. Kärlek, tillit och tålamod är 
tre viktiga egenskaper i vår vardag. För att känna tillit till varandra är 
det viktigt att tålamodet och kärleken finns med.

Tilliten mellan barnet och pappan är kravlös. Den är inte villkorad som 
”Jag fångar dig om du uppfyller mina önskningar”. Nej, tilliten står över 
prestationer och krav. På samma sätt är det i Gudsrelationen. Vi fångas upp 
utan att först ställas inför en kravspecifikation.

Gudstillit är något som bär, trots oro och djupa dalar i vår vardag. ■

TEXT OCH FOTO: MONICA BLOMBERG

rerades av detta och att hon hos 
Tranströmer hittade ”sitt” sätt att 
uttrycka egna tankar.

Ett minne i handen
Att på det här sättet få en möjlig-
het att bokstavligen hålla minnet 
av Gullan i sina händer betydde för-
stås mycket för P-O i sorgeproces-
sen och han började leta bland ver-
serna efter någon som skulle kunna 
graveras in på hennes gravsten.

Men i det sökandet började ock-
så tanken ta form om att göra den 
dolda skatt han funnit synlig för fler.

– Jag kontaktade Berndt Gun-
narsson – bosatt här på Hönö. 
Han har både ett stort bildarkiv och 
konstnärlig blick. Jag visade dikter-
na för honom och frågade om det 
kunde bli något av det och om det 
var möjligt att hitta bilder att kom-
plettera dikterna med för eventuell 
bokutgivning.

De två började tillsammans göra 
ett lämpligt urval utifrån ett tema 
om livets existentiella frågor.

Innehållet som mejslades fram 
bjuder därmed läsaren på en tråd 
som löper genom boken – från 
Gud som skapare, rakt genom li-
vets erfarenheter och frågor och in 
mot evigheten och den himmelska 
staden.

Ord och bild bildar i  boken blir 
en fängslande symbios där varje 
uppslag inbjuder till meditativ be-
traktelse om livet i sin helhet och i 
de små detaljerna.

Barnby i Thailand
Från början var boken ”En skatt 
finns dold” ämnad för familj och 

nära vänner. Och en sådan uppla-
ga, med ett särskilt, mer personligt 
förord, finns.

Men det finns också en upplaga 
som är allmän och den har sin allde-
les speciella motivering.

P-O kan berätta att Gullan i sitt liv 
kände ett särskilt engagemang för 
Caminul Felix som bedriver verk-
samhet för utsatta barn i Rumänien 
och Thailand.

– Vi lärde känna det projektet 
genom mitt arbete som styrelse-
ordförande i Erikshjälpen. Och det 
var barnbyn Thailand som låg extra 
varmt om hjärtat hos Gullan.

Då när P-O tog beslutet att göra 
boken tillgänglig utanför familje-
kretsen så var det ganska givet att 
låta allt överskott från försäljningen 
gå till barnbyn i Thailand.

– På så sätt kan boken bli ett svar 
på Gullans önskan att ge sitt stöd 
just dit, säger han – ett slags tes-
tamente.

När jag ber P-O att välja ut en 
favorit bland de korta dikterna så 
tvekar han inte länge. Det blir den 
som också pryder gravstenen – en 
kortfattad, strikt haikuformulering 
som rymmer en en hel evighet:

”Mörkret omkring oss
Blir till ett bländande ljus
Vid mötet med GUD”
Gullan Klint

FOTNOT
Haiku är ett japansk versmått som 
byggs upp enligt mönstret fem-
sju-fem stavelser fördelade på tre 
rader. ■

Vill du ta del av ”En skatt finns dold”?
Vi lottar ut fem st böcker 
SKRIV EN KORT MOTIVERING VARFÖR DU VILL LÄSA ”EN SKATT FINNS DOLD”

RPG:s kansli väljer ut de fem bästa motiveringarna. Skicka in ditt svar till 
RPG, Box 30183, 104 25 Stockholm, eller mejla till rpgkansli@rpg.org.se. 
Märk kuvertet eller skriv i ämnesraden ”En skatt finns dold”. Det går också 
att beställa boken via perolof.klint@gmail.com. Den kostar 160 kr + porto 
varav 50 kr går till en barnby i Thailand.
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VÄSTGÖTA-DALS RPG-DISTRIKT INBJUDER TILL

HÖSTTRÄFF
PÅ  FLÄMSLÄTTS STIFTSGÅRD, LERDALA

FREDAGEN DEN 7 OKTOBER 2016 KLOCKAN 14.00

Biologen o författaren   STEFAN EDMAN  kåserar över ämnet

Förundran - ett solvarv i skapelsen

Sång-och musikmedverkan av
Anders Jaktlund och Mattias Johansson

Hösträffen avslutas med KAFFE OCH SMÖRGÅSTÅRTA

Avgift 100 kronor

ANMÄLAN till STEN ENGSTRÖM, telefon 0511-815 45 eller e-post
stenengstroms@gmail.com SENAST 30 SEPTEMBER

FÖRENINGSHÖSTEN
HAR STARTAT
Sommaren ligger bakom oss och precis som i skolor och på arbetsplatser är höstterminen igång också i 
förenings-Sverige.

RPG är inget undantag, och även om många föreningar också bjudit på aktiviteter under sommaren, 
många anordnar ju resor till exempel, så utgör hösten ändå en form av nystart.

TEXT: KERSTIN KLASON

I FÖRENINGARNAS HÖSTPROGRAM som 
ligger ute på RPG:s hemsida kan 
man ta del av vad som kommer att 
ske i de lokala föreningarna under 
hösten. Och det är en stor och om-
fattande verksamhet som inte kan 
återges i sin helhet här. Gå därför 
in på www.rpg.org.se och leta dig 
fram till ditt distrikt och vidare till din 
förenings program och information 
för att se vad som kan vara intres-
sant för dig.

Här skulle jag också vilja ge en re-
kommendation till den som kanske 
inte är medlem i RPG eller ens har 
åldern inne för att kalla sig pensi-
onär, men av olika anledningar har 
fått den här  tidningen i handen: Ta 
gärna en titt, du också – jag lovar 
att du hittar fler lockande program-
punkter än vad du kanske tror av 
föreläsningar i intressanta ämnen 
med lika intressanta föreläsare, för-
fattarbesök och annat spännande.

Några händelser vill jag ändå 
puffa lite extra för här
RPG-föreningarna i distrikt Väst-
kusten anordnar en gemensam 
temadag i Fiskebäckskyrkan den 7 
november. Alf B Svensson, välkänd 
psykolog, författare och numera 
debattör talar om Meningsfullhet 
för hela livet.

Bertil Jonsson, missionär och bi-
ståndsarbetare, vidgar vyerna ge-
nom att berätta om utvecklingsar-
bete i sitt andra hemland, Tanzania.

I VÄSTGÖTA-DAL BJUDS det in till höstträff 
på vackra, natursköna Flämslätts 
stiftsgård i Lerdala, någon mil från 
Skara. Det är svårt att tänka sig 
något mer passande än att tillsam-
mans med biologen och författaren 
Stefan Edman i den omgivningen 
förundras över skapelsen.

Och så blir det ju härlig musik 
också, med Anders Jaktlund  och 
Mattias Johansson.

Se inbjudan här intill.

RPG-FÖRENINGEN I STOCKHOLM Filadelfia 
satsar på en RPG-dag i egna loka-
ler den 28 september. Här blir det 
mycket musik då Putte Nelsson, 
välkänd pianist och körledare med-
verkar tillsammans med sin far Ro-
land Nelsson som har med sig sin 
ventilbasun,

Förutom detta så blir det en 
chans att få information om RPG. 
Vår direktor, Eva G Henriksson 
medverkar liksom vice ordförande 
Monica Blomberg. Det blir också 
ett viktigt inslag med information 
om försäkringar.

RPG-UNIVERSITET I PINGSTKYRKAN i Lund 
med föreläsare som den välkända 
och uppskattade Bodil Jönsson, 
som vi känner från boken Tio tankar 
om tid. Per Eriksson, tidigare bland 
annat rektor för Lunds universitet, 
är också med.

Det händer den 14 november. ■
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RPG:s Policyprogram - samhällsfrågor presenterades under hösten 2015  vid en rad dialogsemi-
narier. Cirka 200 RPG:are deltog. En replik från en deltagare fastande i mitt huvud: ”Äntligen vet 
jag vad RPG står för.”

Det yttrandet visar hur viktigt det är att vi nu verkligen ger oss i kast med innehållet i poli-
cyprogrammet, dels för att själva förstå vad RPG egentligen är och kan ge, dels för att kunna 
berätta för intresserade vad RPG står för.

TEXT: ANN-CHRISTIN LINDBOM

Entré 60 kronor
60 kronor per person. Max två personer/kupong.   
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Upptäck något nytt!
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VÄ RD EKUPONG M ÄSSENTRÉ

Seniormässan 18–20 oktober 2016, Stockholmsmässan 
i Älvsjö. Öppet: 10–16. Entré: ord pris, 120 kr.

På Seniormässan kan du som vill leva ett rikt liv 
bli inspirerad och hitta en stor mängd kvalitets
produkter och tjänster.
Möt fler än 200 utställare inom resor, turism, boende, 
tjänster, vård, omsorg, hälsa, skönhet, fritid och kultur på 
Sveriges största mässa för seniorer.

På scenen: föreläsare inom vitt skilda områden, bland 
andra Amelia Adamo, Solveig Ternström och Christopher 
O´Regan, musik underhållning med mera.

Kom till mötesplatsen som skapar nya möjligheter och 
vidgar vyer. 

Vi sses på Seniormässan!

•Utställning  •Seminarier 
•Underhållning  •Aktiviteter

18 –20 OK TOBER • STOCKHOLMSMÄSSAN • W W W.SENIORMASSAN.SE
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LÄR DIG OCH ANDRA MER
OM VÅRT POLICYPROGRAM

MÅNGA AV DEM som deltog i dessa 
seminarier, både på distrikts – och 
föreningsnivå, har säkert gått vidare 
med arbetet för att göra det känt för 
alla föreningsmedlemmar.

Ibland kan det vara lite svårt att 
komma igång.  Därför har Bilda 
tillsammans med representanter 
för RPG tagit fram en enkel stu-
dieguide med förslag på  samtals-
frågor och övningar som stöd för 
gruppsamtal och för att underlätta 
arbetet och  därmed göra det mer 

intressant. Dokumentet fanns till-
gängligt vid Riksstämman där Bilda 
var representerat.

Studiecirkel
Materialet bygger på studiecirkel-
form och är uppdelat  på fyra tillfäl-
len. Det behöver man inte slaviskt 
följa utan man arbetar med det 
som passar bäst för den enskilda 
gruppen. Det man behöver komma 
ihåg är att en studiecirkel måste 
innehålla minst tre studietillfällen 

och minst nio studietimmar á 45 
minuter. Lämplig storlek på en 
grupp är 5-8 personer. Då blir det 
enklare för alla att komma till tals. 
Alla i gruppen bör ha tillgång till Stu-
dieguide och RPG:s policyprogram. 
Starta gärna med en enkel fi ka och 
lite småprat.

Här fi nns material
Materialet till studieguiden fi nns 
på Bildas hemsida, www.bilda.nu, 
och kan laddas ner. Man kan också 

kontakta Bilda och få materialet via 
posten. 

RPG:s Policyprogram kan fås via 
RPG:s kansli telefon 08-59760422 
eller 070-6740031 eller beställas 
via mejl: rpgkansli@rpg.org.se

Glöm inte att ta upp detta  som 
studiecirkel i Bildas regi. Blanketter 
fi nns på Bildas hemsida men kan 
också fås via brev. På  samma hem-
sida hittar du även en anmälnings-
lista för studiecirkeln i den region 
du bor i. ■

Riksförbundet 
PensionärsGemenskap

RPG:s policyprogram
SAMHÄLLSFRÅGOR
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”Vi måste bli fl er i RPG!” Den ambitionen gick som en röd tråd genom Riksstämman i Uppsala i maj. Marknadsförings-
gruppen, som arbetat sedan förra våren, har tagit fram ett material som verktyg i arbetet med att locka nya medlemmar.

TEXT: ANN-CHRISTIN LINDBOM

DET FINNS TRE områden som direkt på-
verkas av ett större medlemsantal 
och därmed en starkare organisa-
tion på alla nivåer:

1. Gemenskap. G i RPG står för 
gemenskap. Ensamheten, särskilt 
bland äldre, är för många påtaglig 
och kan ge både psykiska och fy-
siska problem. Man behöver fi nnas 
i ett sammanhang för att bli bekräf-
tad och få stimulans. Det är här den 
lokala föreningen, grunden för hela 
RPG, kan och vill göra sin insats på 
många olika sätt – bara fantasin sät-
ter gränser – och ju fl er medlemmar 
lokalt, desto större möjligheter till 
en varierad och stark verksamhet 
inåt och i förhållande till omvärlden.
2. Påverkan. Vi behöver påverka 
våra politiska organisationer och 
politiker  på riks-, region och kom-
munal nivå för att vår vardag ur 
många synpunkter ska vara det 
allra bästa för oss. Självklar är det 

så att ju fl er vi blir desto större möj-
lighet har vi att göra vår röst hörd 
och därmed kan vi påverka mera 
och tydligare.
3. Ekonomin. Ekonomin blir också 
bättre med ett ökat medlemsan-
tal. 2015 års bokslut visade på ett 
underskott. Om de ekonomiska 
tillgångarna ökar ger det positiva ef-
fekter på vår verksamhet som i sin 
tur ger mer pengar som i sin tur ger 
mer och bättre verksamhet. För att 
kunna ha den organisation vi i dag 
har måste pengainfl ödet öka och 
det betyder att vi måste öka med-
lemsantalet. 

Marknadsföringsgruppens arbete
Under drygt ett år har en grupp 
inom förbundsstyrelsen arbetat 
med just marknadsföring. Ett ma-
terial har tagits fram som bygger på 
de tre olika nivåerna – riks, region 
och förening. Det är en exempel-
samling över vad som kan göras. 

Självklart är detta inte ett färdigt 
dokument. Det kommer att behöva 
revideras många gånger och fram-
förallt utvecklas. De olika förslagen 
på aktiviteter passar givetvis inte 
alla. Vi har mycket olika förutsätt-
ningar i våra föreningar och distrikt. 
Viktigt nu är att sprida goda idéer 
och förslag. Därför tar vi i gruppen 
tacksamt emot olika förslag som 
vi sedan gärna skickar ut till andra 
distrikt och föreningar.

Hur ska det gå till?
I korthet ser vårt förslag ut på föl-
jande vis:
❚ Deltagande i konferenser, mässor 
på riksplan, region och lokalplan.
❚ Kontakt med trossamfund av alla 
slag – kyrkoledare, regionledare, bi-
skopar, pastorer, präster, diakoner.
❚ Kontakt med utbildningarna för 
präster, pastorer, diakoner, ung-
domsledare.
❚ Publicering i olika tidningar inom 

samfundspress och lokal press. 
Kontakta gärna chefredaktörerna.
❚ Se till att synas i kyrkornas pro-
gramblad, på affi scher och hemsi-
dor.
❚ Lockande program
❚ Etablering av nya föreningar – till 
exempel med hjälp av Erling Ol-
mosses  Powerpoint-program.
❚ Skapa medlemsförmåner – gär-
na lokala, till exempel samverkan 
med en restaurang för rabatterade 
priser.
❚ Presentkort
❚ Hemsidan – utse  en ansvarig för 
hemsidan både regionalt och lokalt.

Kontakta oss om du vill få del vårt 
förslag, Erling Olmosses Power-
point-presentation och mall till ett 
presentkort:
a-c.lindbom@tele2.se
tfn 046-852 63 eller 073-752 06 97.

Låt Riksstämmans röda tråd bli 
en verklighet. ■

NU SKA VI BLI 
FLER I RPG
IDÉER TILL LOKAL MARKNADSFÖRING
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i älgkött och peran, ingen vanlig kokbok, tar leif milling med dig på en 

resa till den jämtländska byn gimdalen. Det är här han mött fantastiska 

män och kvinnor. inte bara i storskogen utan även vid spisen.  

 några av dessa har burit sin bössa i mer än sjuttio år. 

De jagar i gimdalens södra jaktlag och har mycket att berätta. naturen 

är deras skafferi och en källa till livskvalitet. följ med ut i skogen och in 

köket, där delar leif med sig av den lokala matlagningskonsten. 

Det här är på riktigt, det här är ingen vanlig kokbok!
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älgkött
& peran

ingen vanlig kokbok

en bok om och meD gimDalens söDra jaktlag i östra jämtlanD av leif milling

..
algkott & Peran, 
        ingen vanlig kokbok

..
ra jaktlag i östra jämtlanD av leif milling algkott & Peran, algkott & Peran, algkott & Peran, 

        ingen vanlig kokbokSPECIALPRIS  

225:-
inkl moms + frakt 

ord. pris 295:-

Möt Leif Millings hyllning till folket i de Jämtländska skogarna.
Gör din beställning via mail pren@agrenshuset.se  

och ange namn, adress och postadress. Eller ring 0660-29 99 52.  
Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst tom 2016.11.30. 

ERBJUDANDE MITT I PRICK TILL ALLA ÄLGJÄGARE
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RPG samarbetar med 
MILJON-
LOTTERIET
RPG inleder samarbete med Miljonlotteriet och nu kan du 
köpa lotter och på det sättet bidra till RPG:s viktiga arbete. För 
varje ny kund som startar en prenumeration av Miljonlotteriets 
lotter, erhåller RPG en ersättning. Naturligtvis är all försäljning 
helt frivillig.  Del av ersättningen går till säljande förening och 
till RPG:s förbundskansli för att utveckla verksamheten.

Så här går det till:
Du anmäler till din RPG-förening eller direkt till förbundskansliet, att du 
vill starta en månadsprenumeration på Miljonlotteriets lottpaket. Varje lott-
paket innehåller sex lotter som du bekvämt får skickade hem till dig. På 
lotterna har du chansen att vinna 5 miljoner kronor i resor, bilar eller massor 
av härliga varuvinster. Dessutom får du en fin välkomstpremie i ditt tredje 
lottutskick. Varje lottpaket innehåller sex lotter och kostar 240 kr plus 15 
kr i porto (autogiro kostnadsfritt). Du har ingen bindningstid och kan avslu-
ta prenumerationen när du vill. Välkomstpremien i det tredje lottpaketet 
innehåller sex extra lotter som du får utan extra kostnad. 

Miljonlotteriet
Skraplotter är både ett trevligt och spännande tidsfördriv och RPG är gla-
da att kunna erbjuda Miljonlotteriets trygga och välkända lotteri. Miljon-
lotteriet ägs helt av nykterhetsrörelsen IOGT-NTO. Miljonlotteriet är ett 
svenskägt företag och har funnits i mer än 50 år. Deras kontor och lager 
finns i Mölnlycke utanför Göteborg.

Vill du köpa lotter eller vill du börja sälja lotter? Kontakta RPG:s för-
bundskansli så får du material och information om hur du gör. Vi kan i 
dagsläget bara erbjuda lottpaketen till nya kunder. Köp och försäljningen 
av lotter är förstås helt frivillig och ger ett viktigt bidrag till RPG:s arbete.   

Vinn din dröm!
Miljonlotteriet har i över 50 år förverkligat drömmar, både sina kunders 
och IOGT-NTO- rörelsens dröm om ett tryggare samhälle. Miljonlotteriets 
kunder är alltid ett steg närmare sin dröm samtidigt som de med sitt med-
lemskap påverkar och bidrar till att bland annat barn kan få ett minnesvärt 
sommarlov eller en vit jul. 

Som kund hos Miljonlotteriet kan du känna dig trygg, kunderna är det 
viktigaste som finns, och därför har Miljonlotteriet en ”Nöjd Kund- garanti” 
som innebär följande: 

Ingen bindningstid eller dolda krav. Du är med så länge du själv vill.
❚ Miljonlotteriet följer de regler som omfattas av konsumentköplagen.
❚ Miljonlotteriets kundcenter svarar på dina frågor.
❚ Miljonlotteriets vinster håller hög kvalitet och har två års garanti.
❚ Miljonlotteriets överskott går oav-
kortat till IOGT-NTO-rörelsens arbete.

Ta chansen du med till möjligheten att ta del av en hög vinstchans och en 
vinstpott på hela 376 miljoner kronor. Nästa stora vinnare kan bli just du! ■
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I TAKT MED antalet seniorer växer i samhället utvecklas också produkter och tjänster som skall 
göra livet enklare och I många avseenden bättre. Ett brett arrangemang för seniorer samlar 
kompetens inom många olika områden. Här fi nns chansen att få svar på sina frågor och att 
upptäcka nya möjligheter. Seniormässan är den största mässan i sitt slag i Sverige. Här fi nns 
fl er än 200 utställare som presenterar produkter och tjänster inom resor, turism, boende, 
tjänster, vård, omsorg, hälsa, skönhet, fritid och kultur. 

Kulturell och andlig inspiration är väl så viktig som den funktionella aspekten på livet. På 
Seniormässan kan du lyssna till bland andra Alexandra Charles från 1,6 Miljonerklubben tala 
om lycka, historikern Christopher O´Regan berätta om 1700-talets Stockholm, journalisten 
Malcolm Dixelius föreläsa om Ryssland då och nu, låta mästerkocken Sigrid Barany ge er några 
bra tips till matlagningen eller lyssna till två författare som lär er allt ni behöver veta för att ta 
upp era egna författardrömmar igen. 

Det blir även seminarier inom ämnen som kryssningar, långtidsresor, syn, hörsel, tand- och 
sjukvård. Se även de äldre modellerna i Automobilhistoriska klubbens årliga veteranbilsutställ-
ning eller mässans prova-på-aktiviteter inom skönhet och träning.

Mässan genomförs på Stockholmsmässan 18–20 oktober och har öppet 10-16 varje dag. ■

18–20 OKTOBER PÅ STOCKHOLMSMÄSSAN

SENIORMÄSSAN 
– MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM ÄR 55+
Att åldras är att träda in I en ny livsfas. Mycket som tidigare varit enkelt och 
självklart kan tyckas besvärligt men samtidigt är möjligheten att prioritera sin 
tid större. 

Det kan vara nu som tiden infi nner sig att följa en bortlagd dröm, återuppta 
en gammal hobby eller att göra allt som inte hunnits med tidigare. 

FAKTA SENIORMÄSSAN
❚ Cirka 230 utställare 
❚ Få reda på mer om nya produkter och tjänster
❚ Ta del av information från organisationer 
❚ Fler än 50 föreläsningar och seminarier

Även i år kommer RPG att vara representerat på Seniormäs-
san. Stockholm-Gotland-distriktet ansvarar för medverkan. 
Foto: Eva B Henriksson
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ÖSTGÖTAR 
DROG VÄSTERUT

Äskhults by med gårdar från 
1700-talet blev en intressant 

utfl ykt till gamla tider.
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En tidig söndagsmorgon i juni var det dag. Ett 40-tal RPG:are från Östergötland tog 
sig tvärs över landet till Halland. En resa som innehöll allt från en botanisk sensation i 
Rolfstorps kyrka till fårsafari, stränder och 1700-tal.

BERÄTTAT AV: BENGT HELMERUD  FOTO: BENGT HELMERUD

FÖRSTA STOPPET BLEV Borås, en gång 
Sveriges textila centrum. Där finns 
nu ett textilmuseum där man kan få 
se de maskiner som användes vid 
framställning av textil, från fibrer till 
färdigt tyg. Ett sant minnesmärke 
över ett Industrisverige som inte 
längre finns.

Rolfstorps kyrka var ett givet del-
mål  med sina fina väggmålningar 
från medeltiden. Men det som 
lockar turister mest är nog den 
märkliga rosen, som har vuxit upp 
genom kyrkans murade vägg och 
in i ett fönster, där den trivs utmärkt 
mellan dubbla glas. Rosen – som 
blivit till en levande fönstermålning 
uppges kunna vara trehundra år 
gammal. 

Osttillverkning
Även  Skottorps slott lockade till 
fönstertitt, om än av helt annat 

slag. Där bedrivs jordbruk med 
kor och kalvar vilket betyder mjölk 
som här bland annat används för 
osttillverkning. Och det var själva 
ystningsprocessen som kunde 
beskådas genom ett stort glas-
fönster. 

Den lilla staden Laholm, visade 
sig vara en villastad (80procent av 
befolkning där bor i villa). Den spe-
ciella stadsparken är ovanlig där 
den ligger, anlagd på en gammal 
banvall.

Självklart blev det också ett be-
sök i Tylösand,  ett sommarparadis 
för många med sin imponerande 
strand. En fotokonstutställning på 
hotellet hanns också med.

Får och lax
På Österöö fårfarm väntade fårs-
afari i ”tåg” med en traktor som 
lok. Vallhunden Tore visade upp sin 

skicklighet när han drev och samla-
de ihop fårskocken.

Mer bondeliv blev det i Äskhults 
by med sina fyra 1700-talsgårdar 
uppe på en höjd. Där kärnades det 
smör som i gamla tider och en gui-
dad tur genom de gamla husen var 
en intressant höjdpunkt..

Självklart kan man inte besöka 
Halland utan att få sig en god lax 
till lunch eller middag. Och lämpligt 
nog låg längs färdvägen Laxbutiken 
som inte bara säljer goda laxrätter 
utan självklart också serverar sådan 
på plats. Intet annat än lax finns på 
den menyn. 

På hemvägen besöktes Fabriks-
museet i Huskvarna och Ralings-
gården i Aneby.

Reseledare var Astrid Bäcklund 
och Reidun Anund och Marianne 
och Bertil Helmerud. ■

Rolfstorps kyrka har en ”fönstermålning” av ovanligt slag – en levande ros som växer ur kyrkmuren in mellan fönsterglasen. Fårsafari på Österöö slott med ”traktortåg”.
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Fårsafari på Österöö slott med ”traktortåg”.
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KATRINEHOLMARE 
mötte Värmlands kändisar

Resenärerna utanför Boltziusmuseet. Vi var 15 personer.

Utsikt från vår övernattning, Ulfsby herrgård.Ove Clapson som Fridolf Rhudin.
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Nu kan de det mesta om Värmland, studiecirkelns deltagare i Katrineholms RPG,
som under våren haft just det landskapet under luppen.
Att sedan avsluta studierna med att lära sig mer på plats var förstås ett plus.
En av deltagarna, Ann Brånn, aktiv RPG:are och författare, har här
delat med sig av intrycken från resan.

TEXT OCH FOTO: ANN BRÅNN

RESAN, SOM CIRKELLEDARNA Wera 
Olovsson och Göran Isacson hade 
ordnat med hjälp av Barks buss var 
alltigenom lyckad. Guiderna på de 
olika besöksmålen var jättebra och 
talade högt och med inlevelse. 
Och kunnighet.

Boltziushuset var ett av de för-
sta stoppen. (Boltzius var en predi-
kant som också blev rikskänd som 
”helbrägdagörare”. Många sökte 
sig till hans hem för att be om 
förbön, red:s tillägg). Vi fick se en 
massa kryckor och andra hjälpme-
del som de sjuka inte längre be-
hövde efter besöket.  Svettedukar 
har vi hört talas om. Boltzius hade 
den egenheten att han svettades 
i pannan, så han fick torka den 
med en näsduk. Det fanns inte 
pappersnäsdukar på den tiden. Så 
skrev man till honom och bad om 
en svetteduk, la den på det sjuka 

stället och bad. Och det hände att 
undret skedde.

Pannkakor – men ingen gröt
Akvarellmålaren Lars Lerin känner 
vi från TV. Det var en upplevelse att 
se allt han hunnit med. Med hjälp 
av guiden fick man inblick i hur han 
tänkt sig målningarna.

Sov gjorde vi på Ulvsby herr-
gårdshotell. Frukosten var före-
dömlig, det fanns pannkaka med 
sylt och grädde till Barks stora 
glädje. Omelett och bacon. Och 
förstås pålägg i massor, ägg, yog-
hurt – men jag såg ingen gröt. Och 
inte saknade jag den heller.

På kvällen hade vi en fin sam-
ling. Och vi beundrade utsikten.

Nästa dag började med ett kraft-
prov för att komma upp på Tosse-
bergsklätten. Men vi åkte buss 
nästan ända upp.

Ekshärads kyrka med sina järnkors 
beskådade vi och drack samtidigt 
busskaffe med utsökt kaffebröd.

Kulturell avslutning
Inte bara kyrkor och andlighet. Un-
derhållaren Owe Clapson gestal-
tade Fridolf Rhudin på ett mäster-
ligt sätt. Klädd och grimaserande 
så som vi sett Rhudin på film. Med 
slagkraftiga repliker, sång och 
spel, drogs vi med i repliker och 
allsång. Museet som har uppförts 
tack vare Owe Clapsons engage-

mang, var sevärt. Fridolf Rhudin 
var från början skräddare. Det var 
också hans far och farfar. Man fick 
bland annat titta på en riktig gam-
mal skräddarsymaskin.

Inte en värmlandsresa utan 
Mårbacka och Selma Lagerlöf!  
Många har säkert varit där, men 
en guidad visning är värdefull.

Resans sista måltiden intogs 
i form av en god räksmörgås i 
Kristinehamn sedan vi beskådat 
Picassos staty ”Oui”. ■

...vi fick se en massa kryckor och andra 
hjälpmedel som de sjuka inte längre behövde 
efter besöket...

En riktig skräddarsymaskin. Kanske just den som Fridolf sytt på. Både han och hans 
far och farfar var skräddare.

Exempel på järnkors vid Ekshärads kyrka.
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Åke Berglund, ny distriktsordförande Södra Norrland:

- Fler kan göra mer
Åke Berglund heter en av RPG:s engagerade nya distriktsord-
föranden. Hans geografiska arbetsområde är Södra Norrlands 
distrikt där han arbetar tillsammans med tolv lokalföreningar 
för att göra RPG känt både inom Svenska kyrkan, där han själv 
verkat som präst sedan 1970, men också övriga sammanhang 
där potentiella medlemmar rör sig.

TEXT: KERSTIN KLASON

ÅKE BERGLUND HAR ett stort intresse 
för samhällsfrågor som han bland 
annat kanaliserar genom sitt enga-
gemang i Kristdemokraternas Seni-
orförbund.

Att tillsammans med andra pen-
sionärsorganisationer vara med 
och driva äldrefrågor och villkor för 
pensionärer ser han därför som en 
självklar del i RPG:s arbete, framför 
allt på riksnivå inom föreningen. 

– Där behövs RPG med sin 
grundsyn med kristna värderingar, 
menar han.

En annan uppgift, som främst 
faller på lokalavdelningarnas an-
svar, är att erbjuda gemenskap och  
aktiviteter, kontaktnät och mötes-
platser där man finns.

OAVSETT INRIKTNINGEN PÅ verksam-
heten krävs förstås finansiering 
och för Åke är det viktigt att både 
vara försiktig med ekonomin men 
också att förvalta den på ett klokt 
och resultatgivande sätt. Och han 
ser också som sin uppgift att på oli-
ka håll söka medel för att utveckla 
arbetet.

Genom det arbetet har man till 
exempel lyckats få loss pengar för 
ett projekt i Nordanstigs RPG som 
syftar till kompetensutveckling för 
förtroendevalda.

– Men utan medlemmar går det 
ju inte, påpekar Åke.

Och kanske är det där som han 
just nu ser sin största utmaning i 
sitt uppdrag, och han försöker job-
ba på så många fronter som möjligt 
för att göra RPG känt och attraktivt i 
vidare kretsar.

– En strategi jag använder är att 
ta tillvara mina kontakter i Svenska 
kyrkan för att där sprida information 
om RPG på olika nivåer, säger han.

ETT EXEMPEL PÅ vad det kan ge finns 
i Gävleborg där RPG redan i höst 
får möta biskop Ragnar Persenius 
i samband med en dagsresa till 
Uppsala.

Men Åke betonar också att RPG 
inte bara behöver öka medlemsan-
talet, utan också att man behöver 
en förändrad åldersstruktur.

– Vi har ju en åldrande medlems-
kår, där de flesta gick med för 20-25 
år sedan och i dag har nått ganska 
högt upp på åldersstegen.

– Vi skulle behöva intensifiera 
arbetet att nå fram till yngre pen-
sionärer och de som är på väg in i 
den åldern.

Och så är det ju. RPG behöver de 
yngre för att få kraft att fortsätta dri-
va angelägna pensionärsperspektiv 
utifrån kristen människosyn gente-
mot regering och beslutsfattare. 
Men de yngre behöver också verk-
tyg för att påverka sin egen framti-
da tillvaro som pensionärer. ■

OM ÅKE BERGLUND
Bor: I Harmånger i Hälsingland.
Ålder: 70
Familj: Hustru Anna-Lena Arousell Berglund samt barn och 
barnbarn
Yrke: Präst i Svenska kyrkan sedan 1970.
Övriga uppdrag (förutom RPG): Ordförande i Uppsala stifts 
kyrkosångsförbund, styrelseledamot i KD:s  Seniorförbund.
Intressen: Sång och musik. Drömmer om att varje RPG-med-
lem ska upptäcka sin uppgift för att utveckla RPG – både i 
antal medlemmar och resursmässigt.
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Åke Berglund, ny distriktsordförande Södra Norrland:

- Fler kan göra mer

MODERNT SPINNHUS
värnar bortglömd råvara

För fem år sedan försökte Marianne Fröberg få sin ull tovad och spunnen. Då fick hon
veta att man måste ha minst 20 kilo och att väntetiden var två år. Hon fick samtidigt veta

att bara några få procent av all ull som i dag produceras tas till vara. Den här insikten
skulle bli upprinnelsen till Båvens Spinnhus, beläget i Sparreholm i hjärtat av Sörmland,

som samtidigt är ett exempel på kvinnlig företagsamhet.

Marianne Fröberg, en av initiativtagar-
na till spinnhuset, sökte ett ställe att få 
sin egen ull tovad. Hon fann inget, och 
fick då idén att starta ett.
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– ATT BRÄNNA ELLER kassera så mycket 
ull som man gör i dag är ett enormt 
resursslöseri, anser Marianne Frö-
berg som är en av initiativtagarna 
till detta spinneri. I synnerhet som 
det rör sig om en naturlig och för-
nyelsebar råvara, där det på andra 
områden finns ett starkt och ök-
ande intresse.

Verksamhetens namn, Båvens 
Spinnhus, kan föra tankarna till de 
fängelser där lösdrivande kvinnor 
ägnade sig åt att spinna garn på 
1700-talet. Gemensamt med den 
tiden är att det rör sig om kvinnor 
som spinner, men där slutar likhe-
terna. Här, några meter från sjön 
Båvens strand, har man byggt upp 
en rationell verksamhet med stor 
kapacitet och moderna maskiner. 

– Det är nu tre år sedan vi star-
tade spinneriet som i dag har 60 
delägare inom den lokala fårnä-
ringen, berättar Marianne Fröberg. 
Det finns dock tio gånger så många 
fårägare i Sörmland med samman-
lagt 27 000 får.

Eftersom alla dessa inte leve-
rerar till Båven tar man emot ull 
från hela syd- och Mellansverige. 
Just i dag tömmer Kerstin Karlén 
upp säckar med brun ull från värm-
landsfår på bordet för en första 
rensning, innan en sändning finull 
från Hjo väntar.

– Det här är en vackert melerad 
ull som helst inte bör blandas med 
någon annan, säger hon, och påpe-
kar att ingen av den ull man spinner 
eller gör färdiga produkter av här 
färgas in.

Förädlingsprocessen
Eftersom den ull som levereras 
kommer direkt från bonden ligger 
den feta, söta och säregna doften 
av får i spinneriet. Doften mildras 
vartefter ullen förädlas genom pro-
cessens tio olika maskiner.

– Efter grovrensningen tumlas ul-
len i en stor trumma där stickor och 
strån försvinner, förklarar Kerstin. 
Därefter tvättas den i en speciell 
tvättmaskin innan den centrifuge-
ras och läggs att torka över natten. 

Nu börjar själva förädlingen. Den 
börjar i pickelmaskinen som fluf-
far upp ullen och fortsätter genom 
rensverket som rätar ut fibrerna. 
Nästa steg är kardverket där ull av 
olika typer kan blandas till en öns-
kad mix, följt av sträckverket som 
lägger fibrerna parallellt inför spin-
ningen.

– Spinnmaskinen har åtta spo-
lar som kan gå samtidigt, förklarar 
Marianne Fröberg. Därefter tvinnas 
garnet till två-, tre- eller fyrtrådigt 
garn varefter det nystas upp på 
koner och ångfixeras i en steamer. 
Vi spinner cirka 30 procent till egen 
försäljning och tillverkning och res-
ten som lönspinning, det vill säga 
till garn som går tillbaka till kunden.

Det här är en mycket teknikin-
tensiv process som har krävt stora 
satsningar i maskiner och utrust-
ning. Man har investerat 1,3 mil-
joner kronor i maskinparken som 
köpts in från Kanada. 

– Som tur var följde det en ka-
nadensare med när maskinerna 
kom och skulle installeras, säger 
Åsa Norqvist medan hon matar in 
ull i kardverket. Det gjorde att alla 
instruktioner – muntliga som skrift-
liga – var på engelska och alla mått i 
inches, men det fungerade bra. 

Ökande intresse
Utöver Båvens spinnhus så finns i 
dag bara tre spinnerier som arbetar 

på samma sätt i landet. Intresset 
för att förädla lokalproducerad ull 
ökar emellertid starkt över hela värl-
den och bara i Amerika har antalet 
lokala spinnerier mångdubblats på 
bara fem år.

– Man kan på goda grunder utgå 
ifrån att intresset för ull kommer att 
öka även här, säger Marianne Frö-
berg. En anledning är att bomullen 
kommer att bli allt dyrare till följd av 
bristen på odlingsmark.

Det finns även andra orsaker till 
det ökade intresset som ligger i ul-
lens unika egenskaper.

– Man kan sträcka ut fibern upp 
till 70 procent. Genom sin elasti-
citet går den sedan tillbaka till sin 

ursprungliga längd, förklarar Mari-
anne Fröberg. Ullen kan också bära 
en tredjedel av sin vikt i vatten utan 
att vara våt, vilket gör att det tar lång 
tid innan man känner fukt från ett 
plagg i ren ull.

Numera värderas också egen-
skaper som lokalt, närproducerat, 
naturligt och ekologiskt högt av 
konsumenterna, även om Marian-
ne Fröberg vill lyfta fram ännu en 
kvalitet hos detta material;

– Det är vansinne att bränna 
upp så mycket ull som man gör i 
dag, inte minst för att den brinner 
så dåligt. Det är anledningen till att 
brandmän alltid har yllekläder när-
mast kroppen. ■

FAKTA SPINNHISTORIK
Den maskinella spinningen utvecklades i England. Här uppfann 
Lewis Paul och John Wyatt 1738 en föregångare till de nutida 
sträckverken, och tio år senare den roterande kardcylindern. 

1769 konstruerade  Richard Arkwright en kontinuerligt arbetan-
de spinnmaskin med sträckverk och vingspindlar.

1779 uppfann Samuel Crompton sin mulstol (efter engelskans 
mule; mulåsna, korsning), som var en kombination av de två tidi-
gare teknikerna.

År 1800 uppfanns en våtspinnmaskin för lin och 1828 patente-
rade amerikanen John Thorp en ringspinnmaskin.

Ringspinnmaskinen är den maskintyp som fortfarande har 
störst betydelse genom sin flexibilitet och produktivitet.

Till Sverige kom de första spinnmaskinerna på 1790-talet.

Förnyelsebar råvara. I Asien hölls tamfår redan 9000 år före Kristus, och här i Norden 
har vi haft dem som husdjur sedan stenåldern.

TEXT OCH FOTO: OLLE ANDERSTAM



39

Kerstin Karlén gör en första 
rensning av ett parti ull från 
värmlandsfår.
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LÖSNINGARNA SÄNDS TILL
RPG

Box 30183
104 25 Stockholm 

senast 31 oktober 2016. Märk kuvertet ”Kryss nr 4”. 

Först öppnade rätta lösningen för respektive korsord vinner 
två trisslotter. Ytterligare fyra rätta lösningar får varsin trisslott.

Nyhemsveckan samlar folk från hela Sverige till sin årliga konferens. RPG fi nns med och informerar om verksamheten. 
Bröderna Söder, Conny och Torbjörn, var två av många glada besökare i montern.

Vinnare kryss nr 1, SeniorPosten nr 3, 2016
❚ 1:a pris Per-Gunnar Svensson, By Kyrkby
❚ Ulla Beckman, Karlskoga
❚ Göran Lundqvist, Malmö
❚ Ebba Svensäter, Markaryd
❚ Sven-Olov Åström, Västerås

Vinnare kryss nr 2, SeniorPosten nr 3, 2016
❚ 1:a pris May Grönkvist, Söderhamn
❚ Gunnel Rylander, Örebro
❚ Majken Ekeberg, Jönköping
❚ C-G Alzén, Örebro
❚ Arne Höglund, Trollhättan

”DET VAR EN trevlig, för att inte säga 
rolig, upplevelse att se alla förbipas-
serande och läsa av deras miner, 
möta dem som stannade till och att 
få växla några ord, dela minnen och 
bli uppmuntrad av andra RPG:are. 
Och minst lika roligt att få berätta 
om RPG:s verksamhet för dem 
som ännu inte är medlemmar.

Särskilt intressant var det att för-
söka plantera den nygamla tanken 
om ansvarsvilja och nödvändighet-
en av att informera vårt lands be-
slutsfattare om att vi, två miljoner 
seniorer som inte gör så stort väsen 
av oss, utgör 20 procent av landets 
befolkning. Ibland känns det ju som 
vi hunsas omkring av makthavare, 
utan att själva göra något åt saken.

En som lyfte den tanken var Eva 
B Henriksson, RPG:s direktor som 
fanns med på Nyhemsveckan med 
sitt budskap om RPG:s uppgift att 
påverka i landets beslutande funk-
tioner och myndigheter. Hon med-
verkade också i en sändning i Radio 
Nyhem och fi ck där möjlighet att nå 

långt utanför konferensområdet, 
faktiskt till hela landet.

En lika viktig uppgift i RPG-mon-
tern var att försöka intressera ny-
blivna pensionärer och dem som 
snart ska bli pensionärer att vara 
med och ta ansvar för den framtid 
som väntar.

Påverkan var alltså veckans ord i 
RPG-montern.

Gemenskap är ett annat ord som 
vi i RPG lärt oss älska, och som ger 
oss mycket. Curt Ankarberg missa-
de inte tillfället att påminna om den.

Må vi nu i den gemenskapen grä-
va djupt för att tillsammans bli en 
stark kraft för att också påverka våra 
levnadsvillkor.

Stort tack till alla som var med 
och bemannade och besökte vår 
monter. Ett extra stort tack vill jag 
personligen rikta till Daniel Berner, 
pastor i pingstförsamlingen Vet-
landa. Han är fyrbarnspappa och 
37-årig(!) medlem i RPG, som inte 
tvekade att ställa upp i montern när 
det behövdes. ■

Påverkan och  gemenskap
i Nyhemsmontern
Sommaren är en tid då många besöker stora, kristna konferenser. RPG är gärna med för att informera 
om sin verksamhet och här beskriver Roland Nelsson sina upplevelser i RPG:s monter på pingstförsam-
lingarnas stora konferens, Nyhemsveckan i Mullsjö, som hölls under midsommarveckan.
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 MARKNADSPLATS



 

 

 

Det du skrivit kan 
bli en riktig bok, 
ev. förlagsutgiven 

 

Vi läser gärna dina dikter, 

din livsberättelse eller vad 

du nu har författat. 
 

  Sänd in med mail till 

ordochton@yahoo.se 

eller med post till 

FÖRLAG HEDE 
Box 4, 840 93 Hede 

SENIOR
POSTEN

 MARKNADSPLATS
FRISKVÅRDSRESOR
till Polens Östersjökust, Kurort 

Kolobrezeg från april till oktober, 
9–16 dagar. Pris från 4.490 kr inkl 
buss, färja med hytt, helpension, 
behandlingar. Del av dubbelrum.

ÖSTERSJÖRESOR AB
Göteborg, Linnegatan 40
Tel 031-24 03 80, 42 16 15

ostersjoresor.wb@swipnet.se

www.ostersjoresor.se

Går du omkring med 
onda fötter, är det 
troligen Dina skor 
som utformats mer för att 
behaga ögat än att passa 
foten. Onda fötter leder ofta 
till onda ryggar.

De ger Dina fötter skydd och stöd utan att 
begränsa rörelsefriheten. Kontakta oss, vi 
skickar gärna broschyr som innehåller 
”fotmätare”, så att Du kan beställa rätt strl.

HB Rune Johansson & Co
Mossholmsvägen, 471 96 BLEKET

Tel: 0304-675 255, Fax: 0304-675 021
www.mossholmen.se/marinan/forsaljning

Byt till sköna Jaco-skor!

 
– Hör av dig så letar vi på Din gård!

ONT I 
AXELN?

OMI-doktorn
Docent Mats Johansson

Stockholm City
072-240 49 42

KUPONG VÄRD
250 kr          ordinarie pris 950 kr

www.omidoktorn.se
Frikort gäller ej!

✁

LÅNGTIDSUTHYRES
Ljus och trivsam lägenhet vid havet i 

södra Spanien långtidsuthyres 
från 1 november. Lugn, trygg och 

levande stad året runt.
Välkommen till
sol och värme!

ELISABETH BJUFORS
www.almunecar.ml

HYR LÄGENHET I
TORREVIEJA

3 rok, 4 bäddar, markplan,
ej trappor. Fullt utrustad.

För mer info och bokning se
www.salmens.se/torrevieja/

Hans 0708-13 46 50
Lena 0733-21 08 67

e-post: hans.olson@fotab.se

Hallåsens seniorboende 
i Gustavsfors

Lugn och idyllisk ort vid Dalslands
kanal. Anslutning till affär med 

ombudsservice. Handikappanpassade
lägenheter med gemensamhetsdelar.

El och värme ingår i hyran.
Hyresvärden är en ideell förening.

För information ring
Nils Andrée 0531-200 01, 200 04 eller

Karin Gerlach 0531-200 08, 
0730-98 73 43.

GUSTAVSFORS-VÅRVIK
ÄLDREBOENDEFÖRENING
Bruksvägen 2, 666 93 Gustavfors
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Good Living
för ökad livskvalitet

Storsäljare 
och nyheter!

För att betala mot faktura, uppge personnummer. Aviavgift tillkommer med 19,-.  I annat fall sänds ditt paket mot postförskott, f.n. 50,-.  Lägsta ordervärde: 200,- . Frakt- och expeditionsavgift: 55,- . 
14 dagars returrätt, returfrakt 55,- tillkommer.  Fullständiga köpvillkor på www.ashild.se

RYGGSMÖRJARE.
Lätt att smörja in rygg och 
andra kroppsdelar. Fyll med 
egen hudkräm.
29-1195                   159,-

 www.gl-shop.se033 - 41 80 00 

Kundfavorit!

* Max 1/order. Gäller när du beställer för minst 200,- och så långt lagret räcker.

PLÅNBOK. 
Mått ihopslagen 
ca 12x8,5x4 cm.
Färg mörk blå.
29-4926   49,-

Storsäljare 
och nyheter!
Storsäljare 
och nyheter!
Storsäljare Storsäljare Storsäljare 
och nyheter!
Storsäljare 
och nyheter!
Storsäljare 

EL-SCOOTER. 
Lätt att manövrera! 
Du får köra på trottoarer och cykelbanor och behöver inget 
körkort. Orion går 42 km på en laddning. Vikt 103 kg. Sitt-
bredd 508 mm. Total längd 1270 mm. Totalhöjd 1200 mm.
Läs mer på www.gl-shop.se 
29-4124 24 995,-

EL-SCOOTER.
Lätt att manövrera! 

DE
LBETALA!

/mån1190,- 
Läs mer på gl-shop.se

VÄRMETOFFEL.
Innetoffel. Helfodrad med pilefoder. Halk-
säker sula. Färg svart/vit.
Storlek S = 38/39, M = 40/41.
29-4132 129,-

129,-

SKOTORK.
Liten behändig skotork. Stoppa 
ner en tork i varje sko/stövel 
och låt stå. Storlek 15,2x5,9x2,5 cm. 
Nätdriven.
29-4108 298,-

SKOTORK.
Liten behändig skotork. Stoppa 

GELHÄLSOCKOR.
Skydda dina fötter mot själv-
sprickor och torr hud. Med gel 
som efter en kort stund känns 
behaglig mot huden. Material 
av bomull/spandex och gelen 
innhåller bl.a Jojoba och laven-
delolja. Säljs parvis.
29-2565                   89,-

ELEKTRISK FOTSLIP.
Med 3 extra sliprullar och borste. 
Sandpappers-rullen tar smidigt bort 
hård och torr hud. 
29-3613 298,-

29-3621  Extra sliprullar 4-pack 89,-

STÖTDÄMPANDE SULOR. 
lugnande dämpning vid varje 
steg och skydd mot lederna. 
12 inbyggda fjädrar. Förstärkt 
häl område. Extra mjuka dämp-
nings punkter. Antiglid yta. 
Klippbar till rätt storlek. S = dam 
34-39 och M = man 40-45. 
Säljs parvis.
29-4157 239,-

89,-

 49,-
*

LivingLiving

4949494949
**

Erbjudande!

Beställ idag! Uppge kod 
16B259G när du beställer!

Du kommer att få information och erbjudanden från Åshild samt våra samarbetspartners. Om du inte vill ta emot denna information kan du ta kontakt med vår kundtjänst på tel. 033 -41 80 00.
Åshild, Box 919, 501 10 Borås          Tel: 033-41 80 00          www.gl-shop.se          Org.nr: 556669-2082   

 
Namn:

Adress:

Ort:

Telefon:     Mobilnr:

E-post :

Personnr:

   ART. NR STORL. ANTAL VARUSLAG FÄRG PRIS        

SVARSPOST 

0020521598
508 20 BORÅS

 49,-  Jag handlar för 200,- och får köpa 
plånboken för endast29-4926

#
Frankeras ej.
Mottagaren 

betalar 
portot!

1
6

B
2

5
9

G

Nedsatt pris!

Nu 
24 995,-

(ord.pris 28 995,-)

Säljsuccé!
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