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        RTPK växer på lokalradio-ort i Småland

 

Jönköping är en av många orter där de unga, som 

började på regional- och lokal-radion på 70-talet, nu 

uppnått pensionsåldern. Men att vara med i RTPK 

är ovanligt. Efter initiativ från Växjö-regionens 

ordförande Evert Carlsson och med ekonomiskt stöd 

från föreningen, har det nu blivit ändring på det i 

Småland. 

I Jönköping har ca 15 personer hunnit bli pensionärer. 

Och flertalet har efter några månaders värvning och 

olika aktiviteter hunnit ansluta sig till RTPK. Även Tv-

folk finns med eftersom det även kommit till en lokal 

TV-redaktion där det också börjar bli pensionärer.  

Det är tack vare väletablerade Växjösektionen som 

Jönköping fått en så bra start. Egentligen har 

Jönköpingsborna alltid kunnat gå med i region Växjö, 

men milavståndet har känts lite för stort. Nu är det löst 

så att Jönköping är en underavdelning till Växjö, med 

ambitionen på längre sikt att bli en egen sektion. 

 

 

 

Den modell Småland testar är att arrangera aktiviteter i 

både Växjö och Jönköping. Alla medlemmar är väl-

komna till alla aktiviteter, men naturligt blir att man 

deltar främst i dem på egna orten. Än så länge är det en 

gemensam styrelse. Drivande person i Jönköping är 

Karin Malmsten som började i Växjö en gång i tiden, 

men sen jobbat på radion i Jönköping/Värnamo (det 

hann bli 41 år). 

Nästa gång RTPK Jönköping möts gäller studiebesök på 

ett företag i Bankeryd som tillverkar de ringar som 

ringmärker alla fåglar i hela världen. Följt av lunch på 

pizzeria. Men framförallt är det glädjen i att mötas efter 

alla arbetsår tillsammans som lockar. RTPK i Småland 

tackar för projektbidraget som gjort detta möjligt! Och 

tipsar andra regioner om att kopiera initiativet. 

Projektpengar finns att söka.                                     

RTPK i Småland                                                          

Foto: Evert Carlsson vid första träffen. Fr. v: 

Margareta Andermo, Lennart Broman, Janne Svensson, 

Bo Dahlen, Kjell Ahlqvist o Karin Malmsten. 
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Ordföranden har ordet   
 

Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken… 

…. lyder det gamla ordspråket. Och nej, än är inte pandemin över. 

Men nu är myndigheternas rekommendationer sådana att vi äntligen 

kan erbjuda aktiviteter igen! Runt om i landet anordnas bland annat 

pubkvällar, vandringar i historiens eller kulturens tecken, utflykter och 

besök på aktuella platser. De populära vår- och höstluncherna, som vi 

tvingats ställa in flera gånger i rad, återuppstår nu också– du inbjuds 

härmed till HÖSTLUNCH 14 OKTOBER. Mer information om alla 

RTPK-arrangemang hittar du som vanligt på vår hemsida rtpk.se. 

(Titta förresten gärna i Facebookgruppen RTPK ny också.) Direkt före höstlunchen kommer ett extra 

medlemsmöte att hållas för att det slutgiltiga beslutet om nya, mer ändamålsenliga och uppdaterade 

stadgar ska kunna tas.  

I anslutning till höstlunchen kommer också styrelsen och alla regionordföranden att samlas. Vi har 

hållit kontakt via digitala videomöten, men nu ska vi äntligen få träffas på riktigt igen. Då ska vi 

förstås utbyta idéer om arrangemang och aktiviteter men vi kommer också att tala om RTPK:s framtid. 

Hur ska vi säkra att RTPK även framöver kan vara en attraktiv, roande och berikande förening? Det 

säkerligen mest viktiga är att vi erbjuder spännande aktiviteter för alla tidigare public 

servicemedarbetare. Men vi måste också fundera över hur budgeten ska hållas i balans så att vi kan 

fortsätta att erbjuda generösa subventioner på arrangemangspriser (ofta är det ju t o m gratis för 

medlemmar) och hur vi ska locka nya medlemmar till föreningen när många av de som går i pension 

idag har andra livsförutsättningar och en annan syn på t. ex föreningslivet än tidigare generationer.  

Har du tankar och idéer om framtiden och föreningen eller om en spännande aktivitet? Vi i styrelsen 

lyssnar gärna, du hittar kontaktuppgifter på hemsidan och längst ned på förstasidan av det här 

nyhetsbrevet. Och vill du ha kontakt med andra medlemmar landet runt - varför inte använda vår 

gemensamma Facebook-grupp?  

Nu önskar jag och hela styrelsen er alla en riktigt fin höst! 

Lena Lundkvist,      lena.lundkvist@rtpk.se                                                                                                  

ordförande

 
 
Den uppskjutna Moskvaresan med Stig Fredrikson åter uppskjuten och 
planeras nu till maj 2022.   Platser finns!  
 

Kostnad 9 990 kr, enkelrumstillägg 1 250 kr. Anmälan till Reseskaparna.  
ReseSkaparna event & resor Sverige AB, info@reseskaparna.se Telefon: 08 – 94 40 40 
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Surströmming, Solvalla och Skogskyrkogården   –  aktiviteterna är i full gång över hela landet! 

Alla aktiviteter finns beskrivna på hemsidan, www.rtpk.se och i de många nyhetsbrev som skickas ut som mejl. 

Du som inte har dator, platta eller smartphone – gå till biblioteket eller be en vän om hjälp för att ta del av den 

informationen. Eller ta kontakt med din regionala ordförande om det är någon aktivitetsinformation som du 

saknar, eller något annat du är särskilt intresserad av att få uppgifter om.  

I Stockholm ska vi, bland mycket annat, gå på Solvalla tillsammans med Remy Nilsson, få en guidning av Ersta 

Diakoni, besöka Långholmens fängelse och sen världsarvet Skogskyrkogården. Vår ambition är att ha en 

aktivitet per vecka. Däremot har vi ännu inte kunnat genomföra föreläsningar. Vi har en lång lista på intressanta 

gäster men de får vänta tills SVT/SR kan släppa in oss i lokalerna igen.  

Regionerna ute i landet har lika mycket på gång de. I Sundsvall blir det t ex surströmming (eller surrströmming 

som de säger) när de möts nu i september, Falun ska ha en träff med 101-årige RTPK-medlemmen Gösta Wiker i 

Enviken och Luleå och Umeå planerar att tillsammans besöka Saras Kulturhus i Skellefteå.  Så håll koll!

 

 

Hög tid anmäla sig årets höstlunch den 14 oktober                                                                                       

Plats: Odd Fellow Huset, Västra Trädgårdsgatan 11A, Stockholm.   

Samling 11:45 för ett kort extra medlemsmöte, se nedan. Baren öppnar klockan 12.00 Klockan 13.00 sätter vi 

oss till bords för att inta en trerätters lunch.                                                                                                                                                

Pris: 120 kr för medlem och 470 kr för medföljande. Anmälan sker genom inbetalning senast den 6 oktober 

till plusgiro 402462-6 eller swish 123 171 9491. OBS! OBS! Glöm ej att ange namn o aktivitet i 

meddelanderaden.                                                                                                                                                          

 Om du vill ha den vegetariska menyn eller har eventuella allergier eller annan kostavvikelse anmäl det då till, 

gunillaasp6@gmail.com, eller ring växeln 08-784 00 00 o be att få bli kopplad till RTPK.

  

Påminnelse om extra medlemsmöte i RTPK torsdagen 14 oktober  2021, kl. 11.45.                     

Odd Fellows lokaler Västra Trädgårdsgatan 11 A. 

Mötet ska ta ställning till de nya stadgarna för RTPK. På årsmötet i april antogs stadgarna en första gång och 

styrelsens förslag är att det extra medlemsmötet denna dag tar det andra och sista beslutet att godkänna 

stadgeförslaget som därefter träder i kraft. 

Stadgeförslaget finns att läsa på hemsidan RTPK.se där också årsmötesprotokollet finns. Den som vill ha 

stadgeförslaget och dagordning per brev kan kontakta klubbens sekreterare Janne Peterson, 0705 28 50 53. 

I samma lokaler hålls sedan samma dag höstlunchen med start kl 13.00. OBS att det fordras en särskild anmälan 

till höstlunchen. Se ovan eller hemsidan RTPK.se 

Styrelsen 
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Jubilarer 

okt 2021- jan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Christina Haggren, 80 år 20/1 

Christina "Nina" Lindgren, 70 

år     22/1 

 

Lillemor Hallberg, 85 år 25/1 
Gun-Marie Granlöf, 80 år 27/1 

Lena Ellnert Ernemark, 80 år 28/1 

Marja Lång Rossander, 75 år 28/1 

Ann-Cathrine Schliewa, 80 år 
29/1 

Jan Wigren, 80 år 31/1 

 
 

Nya medlemmar 

juni - 15 sept. 

 
Elisabeth Lång, Luleå 

Britta Nordström, Luleå 

Rolf Olsson, Luleå 

Göran V Larsson, Malmö 

Kerstin Björklund, Stockholm 

Björn Carlgren, Stockholm 

Lisbeth Chambers, Stockholm 

Carola Hoffman, Stockholm 

Per Holmqvist, Stockholm 

Kerstin Karlsson, Stockholm 

Solveig Kjellgren, Stockholm 

Anders Lignell, Stockholm 

Annika Lindevall, Stockholm 

Bengt Lindroth, Stockholm 

Anne-Katherine Mattsson, 

Stockholm 

Inger Nyheden, Stockholm 

Maggi Selfvin, Stockholm 

Ivan Terzi, Stockholm 

Björn Westerberg, Stockholm 

Margareta Andemo, Växjö 

Christer Ask, Växjö 

Lennart Broman, Växjö 

Bo Dahlén, Växjö 

Dan Ejnarsson, Växjö 

Bengt Grafström, Växjö 

Peder Losten, Växjö 

Gunnela Björk, Örebro 

Monika Bruhn, Örebro 

Marie Wirde, Örebro 

 

   

 
 

Lars Wagenius, 80 år 11/10 

Siw Larsson, 80 år 12/10 

Margaretha Svanborg, 75 år 

12/10 

Lars Carlsson, 80 år 15/10 

Carl Pettersson, 70 år 16/10 

Annika Cederborg, 80 år 19/10 

Richard Lindström, 75 år 20/10 

Lars Svensson, 75 år 20/10 

Gert Sass, 85 år 22/10 

Christer Lindehoff, 75 år 25/10 

Ann-Christine Wickberg, 80 år 

27/10 

Lennart Lööw, 75 år 30/10 

Volker Sautermeister, 80 år 

30/10 

Ann-Christin Rolén, 70 år 5/11 

Ulla Sjöstrand, 70 år 10/11 

Carl-Axel Wikander, 75 år 

20/11 

Håkan Stålmarker, 75 år 21/11 

Loa Andersson, 80 år 25/11 

Leif Götlund, 80 år 27/11 

Göran Anderlind, 75 år 29/11 

Gunnel Lindström Gustafsson, 

75 år 30/11 

Jan Börjesson, 70 år 1/12 

Lennart Loveman, 90 år 1/12 

Sven Strömberg, 80 år 1/12 

Anita Bäckström, 80 år 2/12 

Cecilia Zadig, 75 år 2/12 

Björn Hedman, 70 år 3/12 

Leif Pettersson, 75 år 4/12 

Nils Boström, 80 år 5/12 

Sarah Roxström, 75 år 5/12 

Mona Tellström - Bergh, 

75 år 5/12 

Branka Stojic, 75 år 8/12 

Kerstin Björklund, 80 år 9/12 

Inger Eiserwall, 75 år 9/12 

Eva Wetterland, 70 år 9/12 

 

 
Anders Berg, 75 år 13/12 

Eivor Öhman, 85 år 13/12 

Bo Dagerstål, 85 år 14/12 

Börje Forsling, 80 år 16/12 

Elisabet Hübenbecher Aase, 

70 år 18/12 

Per Blomberg, 75 år 23/12 

Sten-Åke Pettersson, 
80 år 23/12 
Bo W Hansson,85 år 25/12 

Hans Waldenström, 

80 år 27/12 

Ann-Britt Wiklund,75 år 27/12 

Liliane Carlberg, 85 år 28/12 

Per-Åke Hermansson, 

75 år 28/12 

Rolf Egil Bergström, 

80 år 31/12 

Arne Svärd, 75 år 1/1 

Tommy Eklund, 75 år 5/1 

Göran Jacobsson, 80 år 5/1 

Dan Gerell, 70 år 6/1 

Björn Lindgren, 85 år 6/1 

Claes-Erik Rundström, 

70 år 6/1 

Meta Pontén, 75 år 8/1 

Mait Wennergren, 75 år 8/1 

Anita Hallgren, 80 år 9/1 

Gunilla Sterner Kumm, 

80 år 9/1 

Renée Hull, 75 år 11/1 

Hans Barkman, 70 år 15/1 

Sven-Olov Zetterström, 90 år 

15/1 

Sven Trolldal, 90 år 17/1 

Björn Bergqvist, 75 år 18/1 

Birger Olson, 85 år 18/1 

Ingrid Stenbeck, 80 år 18/1 

Kajsa Hedlund, 85 år 19/1 

Tommy Byman-Persson, 75 år 

20/1 

 



 


