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RTPK årsavgift 2019 

Det är dags att förnya medlemsskapet i RTPK. Avgiften för 2019 är 200 kr. Det är viktigt att du betalar så snart som 
möjligt, dock senast 28 februari. Oavsett om du använder nedanstående inbetalningskort eller ej så kom ihåg att alltid 
ange namn. Det är viktigt att din inbetalning blir registrerad i rätt namn. 

  

 

 

Hoppfull fundering i vintermörkret...  
 
Bästa RTPK- kolleger, jag vill ta tillfället i akt och tacka för 2018 med en bild från nästa vår när antalet 
bikupor med invånare förhoppningsvis har ökat  här i Sverige.  
Fler bin är både en överlevnadsfråga och ett tecken på minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. 
Fler bin leder till mer pollinering, mer växtlighet och vår överlevnad eftersom tre fjärdedelar av all vår mat 
har kommit till tack vare binas pollineringsarbete. Korkad nyårshälsning? Jo kanske, men jag läste att bin 
klarar att hålla värmen i kupan på mer än 30 plusgrader även när det är -30 grader utanför kupan. De skapar 
själva värmen genom att använda sina flygmuskler, men utan att flyga. Kanske det  är dags att tänka på oss 
själva och eftervärlden genom att planera för en bikupa till våren! 
Höstmötet i Stockholm visade hur mycket som görs på olika håll och nu återspeglas på hemsidan. Om jag 
får nämna ett exempel från Stockholm så träffade vi den nya UR – chefen Sofia Wadensjö-Karén. Sofia 
visade UR:s styrkor i form av det varierade innehållet som når stor publik i olika åldrar. 
Till sist ett Gott Nytt År, då vi möts igen och blir än fler tack vare många nya medlemmar. 
/Kerstin Brunnberg 

 
Adress: RTPK, SVT, KJ, 105 10 Stockholm.  Redaktör: Staffan Sillén 
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Plusgiro: 40 24 62-6                                         Nästa nummer: Beräknas utkomma ca den 7/3 
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Jubilarer feb-april 2019  
Gösta Johnsson, 80 år 3/2 
Göran Karlén, 80 år 3/2 
Göran Widlund, 70 år 5/2 
Anne Bodén, 75 år 6/2 
Inkeri Lamér, 75 år 6/2 
Gert Avelin, 85 år 7/2 
Lena Hansson Varhegyi, 70 år 
7/2 
Dan Bergstrand, 70 år 9/2 
Leif Larsson, 80 år 9/2 
Maud Sjöborg, 80 år 10/2 
Jan Engdahl, 75 år 11/2 
Lennart Blitzén, 75 år 16/2 
Gunnila Everskog, 80 år 17/2 
Ulf Ericsson, 80 år 18/2 
Anders Gratte, 70 år 18/2 
Gunnar Bergman, 75 år 19/2 
Jan-Erik Alfredsson, 70 år 20/2 
Lars Boberg, 90 år 20/2 
Berit Nykvist, 75 år 22/2 
Gun Svan, 80 år 23/2 
Rolf Knutsson, 80 år 25/2 
Barbro Wallin, 70 år 25/2 
Lena Troedson, 75 år 26/2 
Bo-Lennart Karlsson, 70 år 27/2 
Rune Levin, 95 år 27/2 
Margareta Mangs, 80 år 28/2 
Christer Müller, 75 år 28/2 
Florence Åkergren-Åberg, 75 år 
3/3 
Kent-Åke Rasmusson, 70 år 3/3 
Leif Elfvén, 75 år 5/3 
Christer Cantner, 75 år 6/3 
Sonja Mannberg, 70 år 8/3 
Åke Brunberger, 85 år 9/3 
Margareth Warrby, 80 år 11/3 

  Christina Hagman-Odlander, 80 
år 13/3 
Jan Strandqvist, 80 år 13/3 
Göran Hultgren, 75 år 14/3 
Erland Renström, 75 år 15/3 
Birgitta Tunelli, 90 år 19/3 
Mona Valentina Bellrot, 75 år 
20/3 
Lars Jonsson, 70 år 20/3 
Johnny Blomgren, 75 år 21/3 
Britt Söderberg, 75 år 22/3 
Eva van der Schaaf, 70 år 23/3 
Mats Leander, 75 år 24/3 
Birgitta Hallin, 75 år 26/3 
Monica Andrae, 80 år 27/3 
Lilian Isaksson, 75 år 28/3 
Ole Jacobsen, 80 år 30/3 
Hans Rydström, 80 år 31/3 
Maj Hedlund, 85 år 4/4 
Lennart Lundberg, 75 år 4/4 
Owe Arkeklev, 70 år 5/4 
Eva Danielsson Johansson, 80 år 
5/4 
Göran Hausenkamph, 75 år 7/4 
Bo Malmbrink, 80 år 7/4 
Jeanette Lundborg, 75 år 8/4 
Gun Rossi, 80 år 8/4 
Inger Nildén, 75 år 9/4 
Björn Barkå, 75 år 10/4 
Karin Sjöberg, 85 år 10/4 
Gert Olsson, 80 år 12/4 
Bo Lindell, 85 år 13/4 
Hadar Bergman, 80 år 15/4 
Bengt Eriksson, 90 år 16/4 
Bertil Andersson, 85 år 18/4 
Yvonne Persson, 70 år 21/4 
Bo Träff, 80 år 22/4 

Ola Kejving, 75 år 23/4 
Stig-Arne Nordström, 70 år 27/4 
Lennart Wetterholm, 80 år 30/4 
 
 
Nya medlemmar 
Hans Alvarsson, Växjö 
Jan Börjesson, Stockholm 
Christina Börjlind, Stockholm 
Jan Floby, Stockholm 
Rolf Fredriksson, Stockholm 
Hans Gustafsson, Umeå 
Nidia Hagström, Stockholm 
Börje Hols, Falun 
Christian Jacobsson, Göteborg 
Hans-Erik Järvenhag, Stockholm 
Brita Kohlström, Falun 
Marjaana Kytö Tideström, 
Stockholm 
Lars-Gunnar Larsson, Falun 
Irène Löfvenberg, Stockholm 
Susanne Odeen Lundquist, 
Stockholm 
Kent-Åke Rasmusson, Göteborg 
Lena Rångeby, Göteborg 
Bengt Stenebo, Malmö 
Eva Stenström, Stockholm 
Britt Söderberg, Stockholm 
Jan Wirström, Stockholm 
Agneta Åkerlund, Stockholm 
 
 
 
   

  
 



Årsmöte och vårlunch 
Årsmötet äger rum den 25 april klockan 11.00. Därefter är alla välkomna till vårlunchen på Solliden 
som börjar 13.00. Baren öppnar 12.30. Mer information i blad 2 som utkommer i början på mars. 
 
Höstresor 2019 
Stig Fredrikson vår ciceron i Moskva! 

   

Reslängd: 5 dagar 
Avresa: 20 aug 2019 samt 3 sept 2019 
Anmälan till: Mats Godée mats.godee@gmail.com 
RESORNA ÄR REDAN FULLTECKNADE 
Pris: ca 9000 kr för del i dubbelrum 
Enkelrum: ca 1250 kr 
Detaljerad info på hemsidan www.rtpk.se 

Arrangör: ReseSkaparna event & 
resor 

 

Kom med till Moskva, Rysslands mytomspunna huvudstad med mer än 12 miljoner invånare! Under fem 
dagar (fyra nätter) ska vi se allt det som man måste se i Moskva: Kreml och Röda torget, med 
Leninmausoleet och GUM, Vasilijkatedralen, men också ett av de berömda museerna, Pusjkinmuseet, och 
Frälsarkatedralen där Pussy Riot framträdde.  
Men jag vill också ta er med till ”mitt Moskva”. Jag vill visa er några av de platser där det skrevs historia 
när Sovjetunionen upplöstes 1991och under åren därefter. Jag vill också berätta om de hemliga mötena på 
1970-talet då jag och Nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn lurade KGB så att jag kunde smuggla ut 
hans manus och brev. 
Vi ska också träffa ryska journalister som får berätta om mediesituationen idag. 
 
/Hälsar Stig Fredrikson 
 
 
Mailadress, tack! 
En liten påminnelse: vår kommunikation med RTPK:s medlemmar bygger i hög grad på att vi har era 
aktuella mailadresser. 
Via mail och hemsidan www.rtpk.se publicerar vi aktuell medlemsinformation, t ex om planerade 
aktiviteter och vad som har tilldragit sig i RTPK runtom i landet.  
Emellanåt distribueras också mera kortsiktig information via mail. Det kan handla om plötsligt 
erbjudna teater- och konsertbiljetter, nyinsatta aktiviteter mm. 
En mindre del av medlemmarna har inte mailadress och informeras per post genom ”RTPK-
BLADET”. Men ni som inte har mail; fundera över om barn, barnbarn eller annan släkting kan ta emot 
mail åt er - så får ni tillgång till RTPK:s hela utbud av aktuell medlemsinformation. 
/Styrelsen   

 

Uppdatera din E-post 
Den mesta av RTPK:s kommunikation sker via mail. Vi kan även behöva nå dig via mobiltelefon, därför 
ber vi dig uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret till Rolf Ernerfeldt rolf.ernerfeldt@gmail.com  
 

mailto:mats.godee@gmail.com
http://www.rtpk.se/
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KLIPP FRÅN HEMSIDAN 
 
 
Malmö: Kalle Lind om en gigant i Nöjessverige 
Kalle Lind är mannen som i sin blogg presenterar sig själv som en man med skägg, diversearbetare i 
kulturbranschen och perverst intresserad av gubbar i Nöjessverige. Lyssnare till hans program 
”Snedtänkt” kan konstatera att intresset även omfattar gummor i Nöjessverige. Torsdagen den 15 
november samlades 43 medlemmar och medföljande från RTPK-Malmö i Limhamns Folkets Hus för 
att höra Kalle Lind berätta om sitt förhållande till Hans Alfredson, Kalles kanske allra största idol 
bland alla de personligheter från den svenska underhållningshistorien. I dryga timmen underhöll han 
församlingen, visserligen ganska förkyld, men i alla fall. Kalle jobbar nu med en bok om Hans 
Alfredson. Den ser vi fram emot. 
 
… och studiebesök i Kurt Wallanders lägenhet 
Drygt 30 medlemmar i RTPK Malmö begav sig i slutet av oktober till Ystad för ett besök i Film i 
Skånes studior.  Här produceras film sedan 2004 i de gamla luftvärnshallarna på regementsområdet. 
”Bron”, ”Wallander” och andra tv-serier har tillkommit i den gamla militära miljön. Deltagarna i 
besöket kände förstås igen Kurt Wallanders lägenhet och fick prova diverse rekvisita. Film i Skånes 
VD Ralf Ivarsson guidade tillsammans med sina medarbetare i de 650 kvadratmeter stora 
inspelningshallarna.  

 

Här jobbar Kurt Wallander. 
 
 
 
Växjö: Cirka 10 medlemmar i Växjö har under hösten lärt sig att hantera sociala medier. Kursen 
fortsätter efter helguppehåll i januari. 
 
Luleå: RTPK i Luleå kombinerade film med lunch den 30 okt. Ett tiotal medlemmar lät sig väl smaka 
och lyssnade till naturfilmaren Göran Emerius.   
 
 
 



Göteborg: Tomas Tengby om Medelhavets mat 
 
Onsdagen den 7 november hade RTPK Weteranerna i Göteborg sitt årliga medlemsmöte. Då 
omvaldes ordförande Sonja Lundström på ett år. Övriga styrelsemedlemmar sitter kvar: Nils-Åke 
Lithner, Birgitta Lagnell, Kajsa Stark, Pia Lafrenz. 
Efter mötet hälsades Menys Tomas Tengby välkommen att berätta om Medelhavets historia och 
framför allt dess mat. Tomas har rest mycket i dessa områden och älskar dess mat. Kreta-kosten anses 
vara den mest nyttiga man kan äta. De vetenskapliga bevisen är att innevånarna på det karga Kreta 
mår mycket bra och blir gamla. Motsvarande rön har även gjorts i norra Japan.  
Vi njöt av Tomas inspirerande föredrag och turligt nog hade vi beställt en smörgås i italiensk stil i vår 
restaurang. Man blir sugen efter att ha lyssnat på Tomas i 1.1/2 timme. Tack, Tomas och vår kock 
Bibi. 

 

 
 

Vinteraktiviteter i Stockholm 

Tider Aktivitet Anmälan - betalning 
Tisdag den 15 jan kl 13.30 
Bio Victor, Filmhuset. 

 

Bertoluccis ”1900”, del 1 
Ett ”episkt fyrverkeri” skrev Svenska 
Dagbladet om ”1900” (premiär 1976) 
som skildrar livet på ett gods i de 
politiska motsättningarnas Italien under 
1900-talets första hälft. I rollerna bla 
Robert De Niro, Gerard Depardieu. 
Regi: Bernardo Bertolucci. 

Ingen föranmälan 
Biljettpris 20 kr betalas vid 
dörren.  
Filmen är ca 2,5 tim med kort 
paus. 
 

Onsdag den 23 jan kl 14.00 
Plats: Studio 5 i Radiohuset. 
 

 

Minimemoarer med Agneta Ramberg 
Agneta Ramberg är en av landets mest 
erfarna utrikesreportrar. I fyra årtionden 
har Agneta varit en välbekant 
korrespondent och utrikeskommentator i 
Sveriges Radio. Hennes ofta dramatiska 
upplevelser i Mellanöstern och mötena 
med världshistoriska ledare skildras i ett 
samtal med RTPK:s ordförande Kerstin 
Brunnberg. 
 
 

Anmälan till: 
staffan.sillenkolsva@gmail.com   
 Eller sms 0730-567102 senast den 
18 jan.  
Exakt tid meddelas de anmäla i 
mail. 
Ingen avgift. 
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Ekonomibrev, Osorterad sändning 
RTPK, SVT, KJ 
105 10 Stockholm 

  

  Tryckt hos Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 
 

Vinteraktiviteter i Stockholm, fortsättning 
Tider Aktivitet Anmälan - betalning 

Onsdag den 30 jan kl 10.00 
Adress: Rörbyvägen 20, 
Bromma. 
Samling, Brommaplan 9.30 
Buss 323, kl.9.40 

 

Besök på Försvarets Radioanstalt. 
FRA  är en civil myndighet med 
huvudkontor på Lovön. Myndighetens 
verksamhet är i hög grad 
sekretessbelagd och slår vakt om 
svenska intressen. Vi har erbjudits en 
unik möjlighet att få en presentation av 
FRA:s verksamhet samt besöka deras 
eget museum. 

Anmälan Senast 21/1 till Mats 
Godée mats.godee@gmail.com   
Ingen avgift. 
Endast medlemmar, max 20 
OBS: Du måste vara svensk 
medborgare för att besöka FRA. 
I anmälan måste du även uppge 
ditt personnummer, det är ett 
krav från myndigheten.  

Onsdag den 6 feb Kl 18.00  
Plats: Observatoriebacken 1 
. 

 

Saltsjöbadens observatorium  
Vi skådar stjärnhimlen. En enkel lektion 
i astronomi, med forskningsingenjör 
Uno Wänn som vår guide. 
Obs att man måste gå cirka en kilometer 
från Saltsjöbadens station. Branta 
trappor inomhus. Anmälda meddelas tid 
för gemensam SL-resa från Slussen ca 
en timme i förväg. 

Anmälan senast 27 januari till 
Janne Petersson. 
janne.petersson3@gmail.com 
alt: SMS 070 528 50 53. Ingen 
avgift.  
Endast medlemmar, max 15 
deltagare. 
Ingen avgift. 
 

Tisdag 12 feb alt 13 feb 
 

 

Strindbergs våning & Dramatikerför-
bundet  
I byggnaden Blå tornet på 
Drottninggatan 85 besöker vi 
Strindbergsmuseet som är inrymt i 
August Strindbergs sista bostad. Museet 
har nyligen renoverats och komplett-
erats. I anslutning till visning av 
Strindbergs lägenhet erbjuds vi 
eventuellt ett besök hos Dramatiker-
förbundet på samma adress. 

Anmälan till: 
staffan.sillenkolsva@gmail.com
  senast den 5 feb. Endast 
medlemmar, begränsat antal! 
 
Exakt dag och tid meddelas de 
anmälda per mail. 
 
Ingen avgift. 
 
 

Tisdag den 19 februari kl 
13.30. Bio Mauritz, Filmhuset 
 

Bertoluccis ”1900”, del 2 
”1900”, del 2 fortsätter där del 1 slutade. 
Relationen mellan huvudpersonerna - 
drängsonen Olmo och hans jämnårige 
Alfredo i godsets ägarfamilj - utvecklas i 
skuggorna av krig och fascism. 

Ingen föranmälan 
Biljettpris 20 kr betalas vid 
dörren.  
Filmen är ca 2,5 tim med kort 
paus. 

Tisdag 5 mars.  
Plats: Studio i Radiohuset 

 

Res klimatsmart! 
F d SVT-meteorologen Helen Tronstad 
nyttjar våra möjligheter att resa resurs-
snålt. Med transporter som ger minsta 
möjliga miljöpåverkan blir själva resan 
målet. Helen berättar om klimat-
förändringarna i världen och sin 
klimatsmarta resa till Australien 

Anmälan till:  
Janne.petersson3@gmail.com    
eller sms 070-5285053 senast den 
25 feb.  
Exakt tid meddelas de anmäla per 
mail. 
Ingen avgift. 

 
Tisdag den 12 mars på em. 
(exakt tid meddelas senare) 
Wallingatan 24-26

 

Farmacimuseet 
Guidad visning på ca en timme. 
Museet ägs av Apotekarsocieteten och 
här visas föremål från apotek och 
läkemedelsindustrin.Vi får en inblick i 
hur mediciner tillverkats och sålts. OBS 
huset är gammalt och det är branta, nötta 
trappor. Inga hissar.  
https://www.apotekarsocieteten.se 

Anmälan senast den 5 mars till 
 mats.godee@gmail.com 
Endast medlemmar, max 15 
deltagare.  
Ingen avgift. 
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