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Välkommen att kontakta RTP! 

 
Vårt kansli finns på S: a Kyrkogatan 

11, 652 24 Karlstad  

Har du frågor, önskemål eller idéer, 

hör av dig:  

 ordf Anita Björcke tel: 070-3352208  

sekr Anki Hörnlund tel: 070-556470 

 e-post: karlstad@rtp.se 

 

Du är alltid välkommen att ringa 

någon av våra kontaktpersoner. Se 

sista sidan. 

Besök vår hemsida: https://rtp.se/om- 

     oss/lokalforeningar/karlstad/ 

 

På hemsidan får du nyttig information. 

Där kan läsa om vad som är på gång  

inom Personskadeförbundet RTP, både 

nationellt och lokalt. 

 

Följ oss gärna på Facebook: 

https://www.facebook.com/Personskad

ef%C3%B6rbundet-RTP-

V%C3%A4rmland-160512030682318 

 

    

 
 

     

Ordföranden har ordet: 

Hoppas ni haft en skön och stärkande sommar. Luröresan blev äntligen av i början av 

sommaren och i slutet åkte en busslast och såg En saga om en saga i Berättarladan. 

Det är viktigt att ni som fått detta medlemsblad med brev på posten anmäler er 

eventuella e-postadress till rormyren@telia.com , så att vi enkelt kan skicka 

information om sådant, som blir aktuellt med kort varsel och annat som händer under 

tiden. Vi förmedlar vid behov uppgifterna till förbundet. 

Eftersom det här medlemsbladet har haft en ovanligt seg tillblivelseperiod, så är det 

kort tid kvar för att anmäla sig till vårt andra höstevenemang, musikalen Titanic på 

Werermland Opera. Bestäm er senast 21/9, men det är först anmäld som gäller. 

/ Anita Björcke 
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Medlemsinformation: 

Förbundet har fortfarande kvar 15 % rabatt vid inköp av den uppblåsbara cykel-

hjälmen Hövding på nätet: https://hovding.com/se/. Kontakta förbundskansliet (se 

nedan) för att få en rabattkod. Likadant är det för köp av skorna ICE bug. 

Gå in på www.rtp.se, klicka på medlem, och följ anvisningarna om hur du kommer in 

på https://rtp.se/min-sida/ Där kommer du att finna all information om aktiviteter, 

som berör dig. Du kan t ex betala medlemsavgiften! Behöver du hjälp med 

inloggning eller frågor som berör medlemsregistret, kontakta förbundskansliet på 

telefon nr: 08-629 27 80 eller e-post medlem@rtp.se.  

Bli aktiv och ta del av all information 

 

 

Välkommen till följande arrangemang: 

 

Polio-träff lördag 15 oktober kl 15.00 

Vi träffas i Mellrothssalen hos Funktionsrätt Värmland Södra Kyrkogatan 11 i 

Karlstad. Neurologen Kristina Lindgren håller en föreläsning varefter det blir 

möjlighet till att ställa frågor. För förtäringens (smörgås) skull vill vi ha anmälan med 

ev. matallergier senast måndag 10 oktober till Ihrene Johansson 070-563 20 47 eller 

ihrene@hotmail.com. Avslutning med kaffe och kaka och möjlighet att prata med 

varandra. Har du polio/postpolio eller känner du någon som har, kom och lyssna och 

ta det om den senaste forskningen. 

 

Titanic på Wermland Opera söndag 30 oktober kl 15.00 

 

Musikalen om Titanic som sjönk på sin jungfrufärd den 15 april 1912. Den hade 

premiär 23 april 1997 på Broadway där den gavs över 800 gånger. Av en slump hade 

filmvarianten av samma händelse premiär i december samma år. 

Även om musikalen och filmen är baserade på samma historiska händelse är inte 

handlingen densamma i de båda verken. Musikalen får Sverigepremiär på Wermland 

Opera den 29 september 2022. Den berättar om människorna omkring och på Titanic  
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Vi har reserverat 15 biljetter (även rullstolsplats) till föreställningen av musikalen 

Titanic på Wermland Opera söndagen den 30 oktober klockan 15.00. Anmälan till 

Anita Björcke anita.bjorcke@telia.com eller 070-335 22 08 senast tisdag 20 

september. Subventionerat biljettpris 250 kronor 

 

Julbord lördag den 26 november kl 13.00 Billeruds Golfklubb, Segmon 

Julbord på Restaurang Sjöskafferiet på Billeruds 

Golfklubb lördagen den 26 november. Vi samlas 

vid golfklubben i Segmon kl 13.00 för att äta 
tillsammans. Anmälan ska göras senast 1 november 

till Kent Wallin, telefon 070-744 55 41, eller e-post 

rormyren@telia.com. 

Subventionerat pris 200 kronor. Meddela också om 

du behöver hjälp med resan till Segmon.  

  

 

Årsmöten med lokalföreningen och distriktet 

Notera redan nu att våra årsmöten kommer att hållas lördag 4 mars 2023. Plats och 

tid meddelas nästa år 
 

PS Under våren kommer vi att ordna biljetter till Säffleoperans föreställning Såsom i 

Himmelen… 

  

 
 

Teaterombud för Wermland Opera  

Det kanske inte passar dig att följa med 

och titta på Titanic den 30 oktober? 

Genom att kontakta vårt teaterombud 

Anita Björcke 070-335 22 08 och tala 

om när du vill gå, så bokar ombudet 

och du hämtar biljetten i teaterns kassa 

med 10 % rabatt.  

 

 
 

 

 

Vattengympa i Sundsta Badhus och i Centralsjukhuset i Karlstads bassäng 

Som medlem i vår förening, har du rätt att delta i vattengympa ordnad av 

Reumatikerna och HSO Karlstad. Höstens verksamhet har precis startat med fyra 

grupper med bara några få platser lediga. Är du intresserad så ring 054 – 217474 och 

hör om möjligheterna. Det går kanske att lämna en intresseanmälan till nästa termin. 
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Kondoleans till vår egen Blomsterfond 

Telegrambolaget förmedlar numera kondoleanser för Personskadeförbundet RTP:s 

räkning. Vill du skänka pengar till vår fond i samband med någons bortgång, ring 

054-220 91 20 och be att få skicka en kondoleans via Värmlands Läns Distrikt av 

Personskadeförbundet RTP. Du kan även skicka via deras hemsida 

https://www.telegrambolaget.se/. Anmälan bör göras senast 5 dagar innan aktuellt 

datum, för att säkert nå fram i tid. 

Värmlands Läns Distrikts Blomsterfond 

Ur denna fond, kan du som är medlem med egen skada i Personskadeförbundet RTP, 

söka bidrag som hjälp till kostnader för rekreation eller rehabilitering. 

Bidraget söks skriftligen till styrelsen för Värmlands Läns Distrikt av RTP och skall 

innehålla kvittokopia och till vilket ändamål som ansökan avser. 

Styrelsen beslutar fortlöpande under året. Bidrag ur fonden kan sökas en gång per år. 

Högsta belopp som kan sökas är 1000 kr. Frågor besvaras av vår kassör – se nedan. 

Välkommen att söka! 

 

Någon att tala med 

Ring våra kontaktpersoner eller styrelsemedlemmar för frågor, funderingar, tips och 

idéer. 

Anita Björcke 070-3352208 (ordf)                           Kent Wallin 070-744541 (kassör) 

Ihrene Johansson 070-5632047 (polio)        Anki Hörnlund 070-6556470 (nackskada) 

Vibeke Skytte 073-9930906 (anhörig) 

 

Klipp ut och spara i almanackan 

Datum o tid: Plats: Aktivitet: Anmäl senast: 

Lördag 15 okt 15.00 Södra Kyrkogatan 11  Polioträff onsdag 12 okt 

Söndag 30 okt 15.00 Wermland Opera Musikalen Titanic onsdag 21 sep 

Lördag 26 nov 13.00 Billeruds Golfrestaurang Julbord måndag 1 nov 

 

Personskadeförbundet RTP 

 

 


