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RPG har en viktig uppgift att stå för hållbara värderingar i ett föränderligt samhälle. Vi
vill alltid stå på den sida där den kristna människosynen och de kristna värderingarna
är vägledande. Vi kan påverka!
Vi kan få hjälp av FN:s världshälsoorganisation (WHO) där man talar om åtta
grundstenar för att uppleva en existentiell hälsa:
1. Andlig kontakt
att ha kontakt med något större som hjälper till att uppleva trygghet och tillförsikt.
2. Mening och syfte med livet
att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever.
3. Upplevelse av förundran över tillvaron
att känna inspiration och tacksamhet över sin omgivning.
4. Helhet
att tankar och känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.
5. Andlig styrka
att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och att känna glädje i livet.
6. Harmoni och inre frid
att vara tillfreds med sig själv och känna lugn.
7. Hoppfullhet och optimism
att ha en framtidstro även när livet är svårt.
8. En personlig tro
som ger styrka i vardagen och hjälper till at njuta av livet.

RPG är sin form inte knutet till något enskilt politiskt parti. Det är den kristna
värdegrunden där den enskilda människans unika värde ska vara styrande i
olika ställningstaganden.
Efter kommun- och landstings/regionalvalet har det bildats olika
konstellationer som kommer att påverka besluten de närmaste åren.
Ett exempel är LOV (Lagen om valfrihet). I vissa kommuner har det varit
motstånd mot denna arbetsform. Nu har det blivit aktuellt att införa LOV och
konkurrensutsätta exempelvis olika delar av äldreomsorgen. I andra kommuner
har det gått åt motsatta hållet där man tar tillbaka verksamheten.
Det har också tillkommit nya lagar. Exempel:
Genom ett riksdagsbeslut kan kommuner erbjuda hemtjänst utan föregående
behovsprövning. Kommunens riktlinjer ska ange hur detta kan genomföras.
Genom ett annat riksdagsbeslut kan kommuner ordna en form av
”mellanboende” där man erbjuder viss omsorg som är behovsprövat. Detta är
en form som ligger mellan ordinärt boende, traditionellt trygghetsboende och
boende med heldygnsomsorg. Syftet med boendeformen är söka bryta
oönskad isolering och skapa trygghet och samtidigt kunna erbjuda viss vård.
Som RPG-förening är det viktigt att följa utvecklingen och vara med och
påverka, oavsett om man finns med i kommunala pensionärsråden eller ej!
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Välkommen till inspirations- och samtalsdag:
Tid

Fredagen den 12 april 2019

Plats

Allianskyrkan, Rådhusgatan 10, Nässjö

Medverkan av bland annat sjukhuspastor Ronnie Strömgren
och RPG:s förbundsordförande Monica Blomberg.
Hör av dig om du har frågor som du vill vi ska samtala om.
Kontaktperson:
curt.karlsson@folkbildning.net om du vill veta mer eller telefon 070-677 20 61

