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SVEN E. ANDERSSON

VÅRTID - FÖRNYELSETID.  Sköna maj välkommen
sjöngs det på många platser valborgsmässoafton.
Visst är maj månad en ljuvlig vårmånad, Det
händer så mycket så man önskar man kunde
bromsa upp tiden något för att hinna med allt
man vill. Tänk att med en kaffekorg slå sig ner i
en hage med vårblommor, lyssna till fågelsång
och samtidigt njuta av kaffekorgens innehåll visst
tillhör det höjdpunkterna i livet. Världens mest
spridda sång ”O store Gud” blir så påtaglig och
mäktig när man ser allt som händer i naturen i
vårens tid. Visst har vi mycket att vårda och värna
i skapelsen, sådant som skall ärvas av kommande
generationer. I principprogrammet uttrycks det
få följande sätt: ”Miljön och naturresurserna
måste förvaltas ansvarsfullt, så att goda livsbe-
tingelser inte äventyras och så att kommande
generationer också får del av dem”.

Nu är det emellertid så att tiden inte står
stilla och det går inte att som tjuren Ferdinand
enbart sitta under sin korkek och njuta av blom-
morna. För Kristdemokraterna i Östergötland
pågår ständigt ett hårt och tålmodigt politiskt
arbete för att stå upp för de värden och den
politik som kännetecknar den kristdemokratiska
rörelsen. Vi får inte nedslås av motgångar och
viss nedgång i opinionsmätningar. Detta vara en
extra sporre till nya och djärva grepp.

EU-VALET. Även om Kristdemokraterna inte går
med i socialdemokraternas demonstrationståg på
1 maj och sjunger ”Upp till kamp emot kvalen”
finns det anledning att intensifiera vår kamp för
våra grundläggande värden, en människosyn där
”varje människa är en unik och oersättlig individ
och har samma absoluta och okränkbara värde
oavsett kön, ålder, social position, etnisk och reli-
giös tillhörighet eller sexuell identitet” som det

står i principprogrammet. Vår uppgift är att kon-
kretisera detta i det dagliga politiska arbetet i de
politiska organ där vi har inflytande.

Valet till Europaparlamentet den 13 juni
upptar självklart mycket tid till förberedelse. Det
kanske finns en och annan som tycker att vi inte
skall engagera oss i detta val. Detta synsätt är
emellertid svårt att förstå. Det är ungefär som
om vi inte skulle delta i valrörelsen för valet till
Sveriges riksdag. Vårt uppdrag är att se till att få
så stort inflytande på europapolitiken som möj-
ligt och inflytande får vi inte om vi inte engage-
rar oss. Så upp till kamp, en kamp som valleda-
rna i kommunerna ansvarar för.

JUBILEUM OCH KOMMUN-  och landstingspolitisk dag.
I år är det 40 år sedan Kristdemokraterna bilda-
des. Detta manifesterades vid ett jubileum i Stock-
holm den 20 mars. I Östergötland planeras det
för jubileum 11 september. I denna medlems-
tidning kan Du läsa mer om vad som planeras
denna dag. Distriktsledningens tro är att många
vill delta under hela dagen för att öka sina kun-
skaper på flera områden, men också för att komma
tillsammans och ha trevligt samtidigt som det
innebär en manifestation för den kristdemokra-
tiska rörelsen i Östergötland. Eftersom vi tror att
många vill komma med och antal platser är be-
gränsade så gäller det anmäla sig snabbt. Det
kommer att bli en minnesvärd dag det lovar jag,
så det vore en förlust att missa tillfället.

”Den högsta lyckan i livet är förvissningen
om att vara älskad för sin egen skull, eller rättare:
att vara älskad trots en själv” (Victor Hugo)



Redaktionen
Tidningen Östergyllen är organ för Kristdemo-
kraterna i Östergötland. Tidningen utkommer
med 4 nummer per år och har detta nummer
en upplaga av 1700 exemplar.

Detta är nummer 139 sedan starten.
Omslagsbild: Vårstämma. Foto: Per Larsson.

Ansvarig utgivare:  Lars Malmbjörk
Redaktion:  Per Larsson (redaktör), Sven E.
Andersson, Lars Malmbjörk, Iréne Langvik

per.larsson@kristdemokraterna.se

Tryckt av BPT-tryck AB.

ger information

Innehåll
i Östergyllen, nr 3 - 2003

3
4
6
9

12 Boxholm utmanar på gokart

13 Planering pågår inför jubileum

14 Aktuellt från landstingsgruppen

15 Rapport från stiftsstämma

16 Egna tankar

Aktuellt i distriktet

Välkommen till Östergyllen

10 Rapport från vårstämma

Val till Europaparlamentet

Extra Riksting med partiledarval

Välkommen!
DET HÄR ÄR ett alldeles färskt exemplar
av tidningen Östergyllen, som ges ut av
Kristdemokraterna i Östergötland. Varje
nummer av tidningen skickas till alla
medlemmar. Det här numret har vi dess-
utom skickat till ett antal östgötar som vi
tror kan vara intresserade av Kristdemo-
kraternas politik. Du välkomnas därför
att läsa och ta del av det som just nu är
aktuellt för Kristdemokraterna i Öster-
götland. Vi önskar dig trevlig läsning!
Om du hittar något intressant och vill
veta mer, ta gärna kontakt med oss! Väl-
kommen!

Per Larsson, redaktör för Östergyllen

Iréne Langvik, organisationssekreterare

Jag vill få mer info om Kristdemokraterna.

[Namn]

[Adress]

[Postadress]

Jag vill bli medlem i Kristdemokraterna.

[Telefon]

Fyll i, klipp ut och skicka din talong till:

Kristdemokraterna i Östergötland
Drottninggatan 24
582 25 LINKÖPING
irene.langvik@kristdemokraterna.se
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Aktuellt
i Distriktet

Yvonne Andersson gästar seniorerna
Vårens sista möte för Kristdemokraternas senior-
förbund i Östergötland blir måndag 24 maj kl
14.00 i Baptistkyrkan. Gäst är riksdagsledamot
Yvonne Andersson, Linköping, som berättar och
informerar om aktuella politiska frågor och ställ-
ningstaganden i riksdagen.

Vårens sista etikkväll i Norrköping
Torsdag 27 maj kl 18.30 är det dags för vårter-
minens sista etikkväll i Norrköpings lokalav-
delnings regi. Temat för kvällen är ”Tycker du
att kyrkan visar vägen? Konsten att vara män-
niska”. Medverkar gör Norrköpings citypräst, Eva
Hallerman-Hammarström. Platsen är som tidi-
gare Kristdemokraternas lokal på Kristinaplatsen
1-3 i Norrköping.

Fortsätt att rapportera aktiviteter
I förra numret av Östergyllen kunde man läsa
om det nödvändiga och viktiga i att rapportera
olika typer av sammankomster på blanketter från
Framtidsbildarna och Sensus studieförbund.
Självklart gäller den uppmaningen fortfarande.
Om du behöver blanketter, finns det att hämta
på distriktskansliet eller att ladda ned från
distriktets hemsida, www.e.kristdemokrat.se.

Vaktombyte på uppdrag i landstinget
Under våren har det skett en del förändringar på
Kristdemokraternas poster i olika organ i lands-
tinget. I Landstingsstyrelsen har Lena Käcker
Johansson, Rimforsa blivit ny ersättare efter Lille-
mor Gustavsson. I Hälso- och sjukvårdsnämnden
är Noomi Nilsson, Norrköping ny ledamot efter
David Ring. Dessutom har Kristdemokraterna
fått en post i en nyinrättad skattenämnd för stor-
företag i Sverige. Den posten innehas av Karin
Svensson-Nygren, Askeby.

Yvonne Andersson har utökat sina uppdrag.

Nytt uppdrag för Yvonne Andersson
En av Kristdemokraternas riksdagsledamöter från
Östergötland, Yvonne Andersson, har av reger-
ingen förordnats till ledamot i Forskningsforum,
som lyder under Vetenskapsrådet. Vetenskaps-
rådet har tre ämnesråd samt detta Forsknings-
forum. Forumets uppgift är att stärka dialog och
samverkan mellan forskare sinsemellan och mel-
lan forskare och samhället i övrigt.
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Kalendarium
för hela distriktet

Tisdag 18 maj  kl 19.00
Vilken politik vill östgötarna ha i riksdagen?
Kom med förslag till riksdagsledamöterna
Yvonne Andersson och Sven Brus.
Distriktskansliet i Linköping.

Måndag 24 maj  kl 14.00
Seniorerna har möte i Baptistkyrkan. Gäst är
riksdagsledamot Yvonne Andersson som talar
om aktuella politiska frågor.

Torsdag 27 maj  kl 18.30
Etikkväll i Norrköping på temat ”Tycker du att
kyrkan visar vägen? Konsten att vara män-
niska”. Citypräst Eva Hallerman-Hammarström.
Kristdemokraternas lokal i Norrköping.

Torsdag 27 maj  kl 19.15
Boxholms lokalavdelning utmanar Östergöt-
lands övriga lokalavdelningar på Gokart på
Svistad, Linköping. Läs mer på sidan 12.

Torsdag 3 juni  kl 09.00
Gruppmöte med landstingsgruppen.
Landstingshuset i Linköping.

Måndag 14 juni  kl 19.00
Distriktsstyrelsemöte. Rikstingsombud inbjudna.
Distriktskansliet i Linköping.

Onsdag-Torsdag 4-5 augusti
Kristdemokraterna säljer lotter och ger informa-
tion på Skänninge Marknad.

Torsdag 26 augusti  kl 19.00
Distriktsstyrelsemöte. Distriktskansliet.

Lördag 11 september  kl 09.30
Regional kommun- och landstingsdag med
jubileumsfest Linköping. Läs mer på sidan 13.

Tisdag 18 maj  kl 18.30
Kommunpolitiskt utskott i Mjölby. Tema:
Äldreomsorg. Äldreboendet Boken, Mjölby.

Måndag 24 maj  kl 19.00
Träff inför fullmäktige i Finspång. Kd-lokalen.

Måndag 24 maj  kl 20.00
Styrelsemöte i Boxholm. Folkets hus.

Måndag 7 juni  kl 18.00
Politiskt utskott i Linköping. Stadshuset.

Måndag 7 juni  kl 19.00
Politisk arbetsgrupp i Boxholm. Saron.

Tisdag 8 juni  kl 18.30
Kommunpolitiskt utskott i Mjölby. Tema: Social
omsorg. RIA, Mjölby.

Måndag 21 juni  kl 19.00
Träff inför fullmäktige i Finspång. Kd-lokalen.

Måndag 28 juni  kl 19.00
Styrelsemöte i Boxholms. Folkets hus.

Måndag 16 augusti  kl 19.00
Politisk arbetsgrupp i Boxholm. Saron.

Tisdag 17 augusti kl 18.30
Kommunpolitiskt utskott i Mjölby. Höstupptakt.

Fredag 20 augusti  kl 18.00
Styrelsemöte i Linköping. Ordförande Lisbeth
Forsbergs sommarbostad.

Måndag 23 augusti  kl 18.00
Politiskt utskott i Linköping. Stadshuset.

Måndag 23 augusti  kl 19.00
Träff inför fullmäktige i Finspång. Kd-lokalen.

Måndag 30 augusti  kl 20.00
Styrelsemöte i Boxholm. Folkets hus.

Måndag 6 september  kl 18.00
Politiskt utskott i Linköping. Stadshuset.

Måndag 13 september  kl 18.00
Politiskt utskott i Linköping. Stadshuset.

Måndag 13 september  kl 19.00
Politisk arbetsgrupp i Boxholm. Saron.

Möten i  lokalavdelningarnaSamlingar i distriktet
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Valet
till Europaparlamentet

Söndag 13 juni 2004 är det dags att bege sig
till vallokalerna för att rösta för fjärde året i
rad. Efter kyrkoval 2001, allmäna val 2002 och
folkomröstning om EMU 2003 är det nu dags
för Val till Europaparlamentet. På Kristdemo-
kraternas valsedel finns 27 kandidater. En av
dem är linköpingbon Erik-Olof Backlund. Vi
träffade honom för att höra mer om livet som
kandidat!

Erik-Olof Backlund är nummer tretton på
Kristdemokraternas lista till Europaparlaments-
valet 2004. Det är fyra placeringar bättre än förra
gången det begav sig, juni 1999. Då stod han
på sjuttonde plats. Hur kommer det sig att han
blev kandidat även i år?

- Jag blev nominerad av seniorförbundet,
berättar Erik-Olof Backlund. Jag har suttit i
seniorförbundets styrelse och varit den ”inter-
nationella personen”, så de tyckte väl att det pas-
sade bra!

Kandidaturen blev sedan officiell i samband
med att valsedeln fastslogs av partifullmäktige.
Då fick Erik-Olof också officellt stöd av Öster-
götlands distrikt genom ett anförande av riks-
dagsledamot Sven Brus från Norrköping.

SEDAN LISTAN BLEV KLAR  har kandidaterna fått spe-
ciell utbildning från partiet.  Det hela inleddes
med en utbildningshelg. Det handlade både om
ren undervisning om EU och kunskaper i per-
sonvalsteknik.

- Det var en väldigt bra helg, berättar Erik-
Olof Backlund. Det var medverkan av EU-ex-
perter från partiet och anföranden av våra nuva-
rande EU-parlamentariker Anders Wijkman och
Lennart Sacrédeus.

En annan aktivitet som varit berikande ur

Ur kandidatens synvinkel

kandidatsynpunkt var deltagande i kongress med
Europeiska Seniorunionen (ESU) i Bonn i Tysk-
land. ESU är seniorförbund för EPP, den parti-
grupp som Kristdemokraterna tillhör i Europa-
parlamentet.

- Jag var en av fem representanter från Krist-
demokraternas seniorförbund, berättar Erik-
Olof. Det var en mycket intressant kongress med
tal av både förre tyske förbundkanslern Helmut
Kohl och nuvarande partiledaren för CDU, An-
gela Märkel. Båda var mycket dukiga talare!

NU VÄNTAR INTENSIVA veckor med olika kampanj-
aktiviteter fram till valet 13 juni. Nästan alla da-
gar de två sista veckorna är avsatta för medver-
kan i olika valsamlingar i distriktet.

- Till exempel kommer jag gärna på medlems-
möten i lokalavdelningarna, menar Erik-Olof.
Där kan jag stå för lite pep-talk inför valet över
en kopp kaffe!

Om man vill ha medverkan från Erik-Olof i

Erik-Olof Backlund från Linköping är ende östgöt-
ske kandidaten i valet till Europaparlamentet.
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Kalendarium
för valet i Östergötland

Onsdag 26 maj
Anders Wijkman besöker Linköping.

Fredag 28 maj  kl 13.00
Lennart Sacrédeus besöker Norrköping.

Lördag 29 maj  kl 12.30
Torgmöte på Trädgårdstorget i Linköping.

Tisdag 1 juni
Helena Halldorf-Romero besöker Norrköping.

Tisdag 1 juni
Valstuga placeras och öppnas på Trädgårds-
torget i Linköping.

Lördag 5 juni
Kristdemokraterna finns på torget i Motala.

Lördag 5 juni  kl 13.00
Torgmöte på Trädgårdstorget i Linköping.

Tisdag 8 juni
Anders Wijkman besöker Linköping och
Norrköping.

Lördag 12 juni
Kristdemokraterna finns på torget i Motala.

Lördag 12 juni  kl 10.30
Torgmöte på Trädgårdstorget i Linköping.

något sammanhang under valrörelsen, kan man
kontakta distriktets valledare tillika distrikts-
ordförande Sven E. Andersson, som håller i sam-
ordningen av aktiviteter.

NÄR SEDAN VALDAGEN  infinner sig och det är dags
att besöka vallokalen, varför ska man lägga sin
röst på Kristdemokraterna?

- Vi har väldigt bra kandidater, framförallt
de fyra förstanamnen med Anders Wijkman i
spetsen, betonar Erik-Olof Backlund. Från bör-
jan var faktiskt EU ett kristdemokratiskt projekt.
EU:s fäder var kristdemokrater!

Det var något som det påmindes om vid
ESU:s kongress i Bonn, som berättades om ovan.
EU-fäderna var äldre erfarna statsmän, över 75
år, som genomlevt andra världskriget och bestämt
sig: Nu måste vi få fred i Europa - till varje pris!

- Då slog man fast två viktiga nyckelord för
fred, berättar Erik-Olof. Det var solidaritet och
subsidiaritet. Jag brukar kortfattat och enkelt
översätta dem med ’lagom rättvisa’ och ’lagom
självbestämmande’.

Under åren har fredsprojektet EU växt, se-
nast 1 maj i år då tio nya medlemsstater trädde in
i gemenskapen.

- Att dessa forna öststater nu äntligen finns
med i ett enat Europa upplevdes väldigt stort
bland våra europeiska kollegor på kongressen i
Bonn, berättar Erik-Olof. Det här är något man
väntat länge på!

DET ÄR NU VIKTIGT att alla i EU gör sitt bästa för att
den europeiska gemenskapen ska fungera på
bästa sätt. Vi måste engagera oss och ta ansvar.
Alla ingår i samarbetet tillsammans.

- Vi ska vara rädda om EU! Det är ett fint
budskap till alla, oavsett man är EU-entusiast
eller mer skeptisk, avslutar Erik-Olof Backlund.

PER LARSSON

Kristdemokraternas fyra toppkandidater  i va-
let till Europaparlamentet. Från vänster: Lennart
Sacrédeus, Helena Halldorf-Romero, Anders
Wijkman och Desirée Pethrus-Engström. Under
valkampanjen besöker de bland anant Öster-
götland. Titta i kalendariet ovan efter datum.

I en valkampanj kan allt hända. Nya program-
punkter kan infinna sig och gamla kan upp-
träda i ny skepnad. En del av det som listas
här kan alltså komma att förändras. På distrik-
tets hemsida, www.e.kristdemokrat.se kommer
vi att försöka hålla programmet uppdaterat.
Har du frågor, kontakta distriktets valledare
Sven E. Andersson, tel 070-318 33 83.
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SÅ VAR DET DAGS IGEN,  att gå till valurnan, alltså!
Visst känns det lite pirrigt och spännande och
högtidligt. Jag får vara med och säga vad jag tycker,
samtidigt som alla andra i Europaunionen gör
detsamma. Tänk Europa, som egentligen under
långa tidsperioder varit en enda stor krigsskåde-
plats – knappt hade folken hunnit återhämta sig
från ett krig, förrän ett nytt börjat! Det är slut på
det nu! Nu strider vi för våra idéer i parlament
och i demokratiska val. Visst har det gått framåt!

Och vi bryr oss – vi Kristdemokrater! Vem
som helst kan ju inte företräda våra idéer i
Europaparlamentet, lika lite som i den Svenska
riksdagen. Vem tror att en vänsterpartist röstar
på ett kristdemokratiskt förslag; varken du eller
jag.

ATT BRY SIG ÄR ATT GÅ  och rösta med en kristdemo-
kratisk valsedel den 13 juni. Att sitta hemma
kan innebära att en vänsterpartist kommer in i
Europaparlamentet istället för en kristdemokrat
– hu så hemskt, eller ….

Ta dig en rejäl titt på valsedeln. Säkert kän-
ner du till en hel del namn. Någon eller några
vill du se som ”din” Europaparlamentariker. Sätt
kryss för en – din parlamentariker!

Varför det är så viktigt att gå och rösta? Som
du säkert har märkt är det ett val varje år under
denna mandatperiod – en ovanligt demokratisk
mandatperiod. Europaparlamentsvalet är viktigt

i år, därför att Sveriges parlamentariker blir färre
än tidigare på grund av att 10 nya länder kom-
mer med i Unionen. Skall vi Kristdemokrater
behålla våra två platser eller få fler, måste vi få fler
röster än tidigare. Jag tror vi grejar det –
soffliggarna finns inte i vårt parti!

ANTALET KRISTDEMOKRATISKA  ledamöter är natur-
ligtvis viktigt, men har du läst kristdemokraternas
valplattform inför parlamentsvalet - det program
som våra parlamentariker skall genomföra? Det
är bra, genomtänkt och framför allt kristdemo-
kratiskt! Det behövs kristdemokrater i parlamen-
tet för att öka medborgarnas trygghet, motverka
droger, sätta stopp för terrorismen och förbättra
jordbrukspolitiken. Och visst vill vi alla öka det
sociala ansvarstagandet, kontrollera utgifterna och
minska Unionens byråkrati. Det krävs Kristde-
mokrater för att genomföra alla dessa beslut
(www.kristdemokraterna.se).

Nu är det på dig och mej det beror! En röst
på Kristdemokraterna den 13 juni eller en ute-
bliven som innebär att ett annat parti blir star-
kare? Visst lockar spänningen och högtidlighe-
ten i att gå till valurnan och säga vår mening som
Europamedborgare. Tillsammans kan vi se till
att Kristdemokraterna blir den ledande politiska
kraften i Europa, precis som vi vill i vårt kära
Sverige. Ett framgångsrikt val blir vår belöning!
Visst är du med i den gemenskapen ……

LARS EKLUND

Valet
till Europaparlamentet

Bry dig om valet - gå och rösta!
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Riksting
utöver det vanliga

Östgötar var med och valde Göran!
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Lördagen den 3 april var en historisk dag. I
det första partiledarvalet på över trettio år
valdes partiets tredje partiordförande, Göran
Hägglund. Samtidigt avtackades Sveriges
hittills mest förtroendeingivande partiledare,
Alf Svensson. Östergyllen var där!

När Alf Svensson valdes till partiledare i början
av 1970-talet skedde valet i Folkets Hus i Stock-
holm. Därför var det smått självklart att även
årets partiledarval skulle äga rum i denna annars
väldigt röda lokal.  Nu var den för dagen full-
satta kongressalen istället vitsippsvit och luften
vibrerade av olika känslor. Där fanns oerhörd
tacksamhet och visst vemod, men också spänd

förväntan och sprudlande glädje. Vid sidan av
kristdemokrater från alla Sveriges hörn gästades
detta extra riksting av Norges statsminister,
kristdemokraten Kjell-Magne Bondevik, som
tackade sin kollega och vän Alf Svensson. Maria
Larsson, förste vice ordförande för Kristdemokra-
terna höll ett strålande tacktal till Alf, som då
också fick sällskap på  scenen av sin fru Sonja.
Efter lucnhpaus var så tiden inne att välja ny
partiordförande. Först ut att ge sitt stöd till Gö-

Maria Larsson tackar Alf och Sonja Svensson i ett
fullsatt Folkets Hus i Stockholm.

ran Hägglund var Östergötadistriktets delega-
tionsledare Ann-Sofie Bergeling. Samtliga övriga
distrikt följde i hennes fotspår och till slut kunde
Göran Hägglund enhälligt väljas. Stort jubel bröt
ut och pressens utsända fotografer och reportrar
trängdes runt den nyvalde partiledaren, som utan
märkbara besvär höll sitt premiärtal. Omtumlade
efter den historiska dagen stegade Kristdemokra-
ter ut ur Folkets Hus och möttes av strålande
vårsol. I naturen började samtidigt vitsipporna
sakta men säkert sträcka sig upp mot solen!

PER LARSSON

Vaktombyte på partiledarposten. Göran Hägglund
från Bankeryd efterträder Alf Svensson från Gränna.

Sveriges Television intervjuar den nyvalde Göran.
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Lördagen den 13 mars 2004 samlades Krist-
demokrater från hela Östergötland till vår-
stämma på Sjöstorps gård utanför Ödeshög.
På förmiddagen var temat Valet till Europa-
parlamentet och på eftermiddagen introdu-
cerades en ny medlemsvärvningskampanj och
avhölls sedvanliga stämmoförhandlingar.

Det första intrycket av Sjöstorp gård för de flesta
av stämmodeltagarna var en sedvanlig östgötsk
lantgård. En lerig gårdplan, för dagen som tur
var frusen till stel och mer lätthanterlig lera, med
tydliga traktorhjulspår. Kan detta var rätt? kan-
ske en och annan frågade sig. Men väl instigna i
den nyrenoverade ladan var all tvekan borta.
Sjöstorps gård har gjort sig av med den största
delen av det klassiska jordbruket och har istället
satsat på fotbollsgolf och konferenser. Trots att
många blev nyfikna på fotbollsgolfen, fick
stämmoombuden nöja sig med att bruka ladans
övervåning som gjorts om till en rymlig konfe-
renslokal. Med drygt hundra deltagare fylldes
dock även detta rum snabbt.

Förmiddagen var avsatt för vårens aktuella
tema: Valet till Europaparlamentet. Riksdags-
ledamoten och Kristdemokraternas representant

Stämma med god stämning i Ödeshög
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Distriktsordförande Sven E.
Andersson i förgrunden och
övriga stämmodeltagare ha-
de som brukligt roligt på vår-
stämman i Ödeshög.

i arbetet med EU:s nya konstitution, Ingvar
Svensson, var gästtalare. Han berättade en del
om konstitutionsarbetet, vad som passar bäst att
sköta gemensamt i Europa och vad varje land får
ta hand om själv.

ENDE ÖSTGÖTEN PÅ Kristdemokraternas lista till
Europaparlamentet, Erik-Olof Backlund (som
är intervjuad på sidan 6-7) berättade om fyra
viktiga punkter där EU-samarbetet har en viktig
uppgift: Bekämpa terrorism, Miljö, Utveckla
infrastruktur och att vara en stärkt motvikt till
USA. Innan lunchen presenterade också de öst-
götska riksdagsledamöterna Yvonne Andersson
och Sven Brus åtta punkter ur Kristdemokra-
ternas valmanifest ”Ett mänskligare Europa”.

När lunchtimmen var slagen begav sig hela
sällskapet i bilkaravan in till centrala Ödeshög
och en festvåning där en mycket välsmakande
och stärkande lunch serverades.

Tillbaka på Sjöstorps gård väntade kaffe på
maten och så småningom vara alla återsamlade
och på plats i övervåningens konferenslokal.
Innan de traditionella stämmoförhandlingarna
drog igång bjöd distriktets organisationsråd på
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Lena Käcker Johansson och Iréne Langvik fram-
förde ett bejublat drama om kaffedrickarvanor för
att introducera den nu pågående medlemsvärv-
ningskampanjen.

Bli medlem – är att vilja
DU SOM ENSKILD medborgare är oerhört viktig.
Du är med och bestämmer hur vi skall ha det
i våra liv tillsammans. Ingen står för sig själv
utan alla är vi beroende av varandra. Om alla
har ansvar, med både rättigheter och skyldig-
heter, hur skall då detta ansvar förvaltas?

Man kan välja att passivt åse hur andra
bestämmer åt en hur man ska ha det. Eller
man kan uttrycka en vilja, en vilja som visar åt
vilket håll som man vill att utvecklingen ska
gå. Hur skapar man trygghet för det lilla bar-
nets uppväxtmiljö och för hur vi skall veta att
vi får den vård som vi behöver när vi behöver
den?

MARTIN LUTHER KING  sa en gång att vårt största
problem i samhället är egentligen inte de onda
människorna, utan att de goda inte gör något.
Övervinn det onda med det goda. Alla vill
inte lägga ner all sin tid och sin kraft i det
politiska systemet men ändå är alla en del av
det. Om man passivt låter utvecklingen som
den är rulla är man också medansvarig för det
som sker.

De som lägger ned tid och kraft i det poli-
tiska arbetet behöver också stöd. Därför är det
viktigt att bli medlem. Tack för ert stöd alla ni
som redan är medlemmar. Välkommen att bli
medlem du som ännu inte blivit det. Varje
medlem är med och ökar kraften för de ideer
som kristdemokraterna för fram. Därför be-
hövs du. Den värdegrund som ryms i kristen
etik och människosyn behöver ditt stöd. Alla
behöver inte bli aktiva men alla kan ge sitt
stöd. Tillsammans blir vi starka.

LEVI ECKESKOG
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en fartfylld introduktion av en ny medlems-
värvningskampanj. Organisationsrådets ordfö-
rande Levi Eckeskog och organisationssekreterare
Iréne Langvik presenterade först med hjälp av
overhead viktig faktabakgrund. Sedan följde ett
underhållande och samtidigt pedagogiskt drama
med Iréne Langvik och Lena Käcker Johansson,
som också ingår i organisationsrådet. Till sist pre-
senterades några löpsedlar med rubriker kring
vad utgången av kampanjen skulle kunna inne-
bära. Bland annat gick att läsa: ”Sven E. över-
lycklig: Jag värvade flest”. Den och de övriga
löpsedlarna väckte stor munterhet hos stämmo-
deltagarna.

STÄMMANS SISTA MOMENT  var de inte helt oviktiga
förhandlingarna. Verksamhetsberättelser god-
kändes och ansvarsfrihet beviljades. Distrikts-
styrelsen fick en delvis ny sammansättning och
en något förändrad rikstingsdelegation valdes till
sommarens ordinarie riksting i Borås. Till sist
kunde stämman avslutas och alla hälsades väl-
komna till höststämma i Finspång i slutet av
november 2004!

PER LARSSON



Boxholm utmanar!

Utmaning
från en lokalavdelning

Vid sidan av politiska möten, utbildning och
seminarier är det givande att träffas och um-
gås under något mer uppsluppna förhållan-
den. Vi introducerar nu vinjetten ”Utmaning
från en lokalavdelning”, där någon lokalav-
delning ges möjlighet att utmana distriktets
övriga lokalavdelningar i någon aktivitet.
Först ut är Boxholm som utmanar i gokart!

Torsdagen den 27 maj kl 19.15 går startskottet
för distriktets första utmaning. Boxholms lokal-
avdelning har laddat upp för gokart på Svistad
motorstadion utanför Linköping. Två tävlingar
körs med tolv deltagare i varje. Det innebär att
först till kvarn får först mala! Därför är det viktigt
att ni så fort som möjligt anmäler via telefon till
Arne Gustavsson, Boxholm på 0142-540 13
eller via e-post till Per Larsson, Linköping med
per.larsson@kristdemokraterna.se.

KOSTNADEN PER PERSON är 195 kronor. Glöm alltså
inte att ta med pengar! Det är också viktigt att
alla har med sig många påhejande supportrar.
Man behöver alltså inte köra gokart för att

komma. För att det ska bli så
trevligt som möjligt vid sidan av ba-
nan och efter tävlingen, när vinnarna koras, tar
alla med sig matsäckskorg. Bästa enskilda presta-
tion uppmärksammas liksom självklart den bästa
lokalavdelningen.

SKYNDA ER ALLTSÅ  att anmäla deltagande i detta
fartfyllda evenemang. Börja också att fundera på
vad du och din lokalavdelning skulle kunna ut-
mana övriga lokalavdelningar i. Sommaren är lång
och uteaktiviteterna många! Sedan kommer hös-
ten med ypperliga möjligheter till inomhusutma-
ningar och sedan vintern med alla tänkbara
vintersportutmaningar!

PER LARSSON
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Planering
pågår inför jubileum
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Andra lördagen i september blir det en sällan
skådad satsning för alla kristdemokrater i
Östergötland. Det blir 40-årsjubileum och
distriktets första egna kommun- och lands-
tingsdag. Många personer är redan engage-
rade och fler kommer det att bli! En trio för-
söker hålla i alla trådarna. Östergyllen har titat
närmare på satsningen.

Som du kanske märkt fanns i mitten av detta
nummer av Östergyllen en färgglad broschyr om
regional kommun- och landstingsdag med Jubi-
leumsfest lördagen den 11 september 2004. Stu-
dera den noga och anmäl dig så fort du kan!
Arbetet och förberedelserna inför dagen är i full
gång. Redan tidigt under våren 2004 satte pla-
neringen igång. Trion som försöker hålla i trå-
darna är distriktets organisationssekreterare Iréne
Langvik, Lars Eklund, ordförande för Kristde-
mokraternas studieorganisation Framtidsbildarna
i Östergötland och Per Larsson som är redaktör
för tidningen Östergyllen. Som det går att läsa i
broschyren har gruppen redan hunnit engagera
många andra östgötska kristdemokrater för olika
uppdrag under dagen.

DET ÄR INTE VARJE ÅR  Kristdemokraterna firar 40-
årsjubileum. Därför gäller det att satsa rejält när
tillfället ges. Därför blir det firande, underhåll-
ning, utbildning och gemenskap i form av före-
drag, seminarier, teater och jubileumsfest. Det
hela tar sin plats i den moderna konferensan-
läggningen i Missionskyrkan i Linköping. Lo-
kalen och platsen finns mitt i Linköping med
goda parkeringsmöjligheter och närhet till all-
männa kommunikationsmedel. Linköping lig-
ger mitt i Östergötland, varför resväg och restid
för kristdemokrater från distriktets alla hörn kan
begränsas. Därför hoppas och tror vi att riktigt
många vill komma och vara med om denna stor-
satsning. Självklart är alla gamla och nya med-

En riktig storsatsning i distriktet!

Trion som försöker hålla i trådarna samlade utanför
lokalen där evenemanget tar sin plats, den moderna
konferensanläggningen i Missionskyrkan i Linköping.

lemmar välkomna att anmäla sig. Detta kan bli
ett utmärkt tillfälle att odla nya och gamla kon-
takter med kristdemokrater från hela Östergöt-
land.

I BROSCHYREN FINNS det en anmälningsblankett som
du kan skicka med post eller faxa. Du kan också
skriva ned din anmälan i ett mail och skicka in
den vägen. Det är mycket bra om alla försöker
att hålla datumet för sista anmälningsdag, mån-
dagen den 14 juni. Det är mycket som ska admi-
nistreras när anmälningarna har kommit in och
det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för
det. Alltså, läs noga i broschyren, gör din anmä-
lan och känn dig varmt välkommen på jubileum
i september!

PER LARSSON
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Landstingsgruppen lyssnar in länet!
Under april månad 2004 var Kristdemokra-
ternas landstingsgrupp ute och rörde på sig
i Östergötland. Sjukhusen i Linköping, Fin-
spång, Norrköping och Motala besöktes. En
nyupptryckt folder om landstingsgruppen
och Kristdemokraternas politik delades ut till
vårdpersonal, patienter och anhöriga!

I verksamhetsplanen för Kristdemokraternas öst-
götadistrikt för 2004 står det att landstings-
gruppen ska göra besök på länets fyra sjukhus
och där dela ut information om gruppen och
dess politik. Detta tog självklart landstings-
gruppen fasta på och skred till verket. Först ut-
formades en folder med presentation av Kristde-
mokraternas ordinare ledamöter i landstinget.
Den har tryckts upp i färg på tryckeri. På en sida
har dock ett stort utrymme lämnats tomt. Där
finns möjlighet att med vanlig kopiator trycka
upp texter som kan anpassas till aktuella händel-

Morgonpigga Kristdemokra-
ter runt om i Östergötland.
Överst till vänster: Lars Ek-
lund, Per Larsson och Anita
Hedman delar ut i Linköping.
Överst till höger: Nisse Graan
och Ronny Fransson har
försett Anita Andersson
med en folder. Nederst till
vänster: Levi Eckeskog,
Ebbe Ericsson och Anelma
Tukiainen på plats i Norrkö-
ping. Nederst till höger: Börje
Bergvall från lokalavdel-
ningen servar utdelarna
Levi Eckeskog och Ronny
Fransson med morgonfika.

Aktuellt
i Landstingspolitiken

ser och till den plats där foldern ska delas ut. På
så sätt är det möjligt för landstingsgruppen att
hålla sin folder aktuell och därmed göra den bruk-
bar under längre tid!

VID ALLA FYRA  sjukhusbesök i april har alltså aktu-
ella och lokalanpassade foldrar kunnat delas ut.
Alla besöken har skett tidigt på morgonen, vid
halv sju har utdelarna iklädda vita Kristdemokrat-
jackor varit på plats. Landstingspolitiker och re-
presentanter för lokalavdelningen på orten har
mött upp och hjälpt till med utdelandet. Ofta
har det hela avlutats med fika. Förhoppningvis
har besöken och foldrarna inneburit att vi nått
ut med Kristdemokratisk politik till åtminstone
några av dem som arbetar på eller besöker de fyra
sjukhusen. I alla fall har besöken upplevt som
lyckade och tanken är att de fortsätter i höst!

PER LARSSON
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Rapport
från Stiftsstämma

Deltagarna i stiftsstämman då organisationen ”Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Linköpings stift” bildades.
Från vänster: Eric Lundqvist, Norrköping; Ingrid Hameus, Norrköping; Lars-Ove ”Osquar” Pettersson-Ste-
ning, Norrköping; Åke Sundstedt, Hultsfred; Olle Nilsson, Vimmerby; Lena Rudelius, Norrköping; Ann-Sofie
Bergeling, Linköping; Ingvar Hansson, Norrköping; Hans B. Johansson, Norrköping, Anne-Louise Prytz,
Norrköping och Ingvar Björkman, Hultsfred.

Ny organisation för kyrkopolitik
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Kyrkovalet 2001 var det första då Kristdemo-
kraterna deltog med listor. Som det nu visar
sig skulle det också bli det sista valet. I nästa
års kyrkoval (2005) deltar nämligen inte Krist-
demokraterna utan den fristående organisa-
tionen Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Ös-
tergyllen var med när nomineringsgruppen
för Linköpings Stift bildades i april.

På distriktskansliet i Linköping anordnades den
första stiftsstämman med officiellt bildande av
den nya organisationen ”Kristdemokrater i
Svenska kyrkan i Linköpings stift”. Kyrkopo-
litiker från olika delar av stiftet hade samlats för
bildandet. Först gick man igenom stadgarna för
riksorganisationen, som också ska bli stadgar för
stiftsorganisationen. Sedan vidtog förhandlingar.

Bland annat beslutades om det officiella namnet
på nomineringsgruppen. Vidare valde man en
tillfällig styrelse som ska arbeta fram till organisa-
tionens första ordinarie stämma i höst. Styrelen
består fram till dess av Lars-Ove ”Osquar” Pet-
tersson-Stening (ordförande), Ann-Sofie Berge-
ling, Carina Nilsdotter från Eksjö, Eric Lund-
qvist och Åke Sundstedt.

ÖVRIGA VAL av funktionärer bordlades till den för-
sta ordinarie stämman i höst. Dock utsågs om-
bud till riksstämman i Stockholm 8 maj och be-
slutades om datum för höstens ordinarie årsmöte
i stiftsorganisationen. Det blir lördag 30 novem-
ber kl 10.00 i Norrköping.

PER LARSSON



POSTTIDNING B

Östergyllen
Drottninggatan 24
582 25 Linköping

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning returneras
försändelsen med nya adressen på baksidan.

Egna tankar
från en kristdemokrat

Ett värdeorienterat parti
NÄR KRISTDEMOKRATERNAS  senaste principprogram
publicerades, fick det många goda vitsord, även
från andra partiers företrädare, eftersom det är så
väl genomarbetat och grundat etiskt och filoso-
fiskt. Samtidigt vet vi alla, att politik är det
möjligas konst, och att kompromissen ofta är lös-
ningen i den demokratiska processen.

Den judiskt-kristna etiken måste anses ha sin
grund i Bibeln, och trots detta är det inte möjligt
i dagens samhälle att införa Gamla Testamentets
lagbestämmelser i vår lag, vilket till stor del skedde
i 1734 års lagbok. Förhållandet mellan Bibeln
och politiken kan beskrivas sålunda: Bibeln –
människosynen och etiken – ideologin – princip-
programmet – olika handlingsprogram – poli-
tiska kompromisser – beslut i politiska organ.
Hade kedjan i stället börjat med Marx skrifter är
det mycket möjligt att beslutet hade blivit ett
annat.

VÄRDERINGSFÖRSKJUTNINGAR SKER  varje dag, och
därför är det viktigt att vi har rätta perspektiv
både framåt och bakåt i vår nutidsanalys. De
etiska frågorna är i grunden desamma i alla tider,
men det tillkommer alltid nya frågor med anled-
ning av ny teknik och nya kommunikations-

möjligheter. Konsekvensetiken är oftast tillämp-
bar i politiken, men det finns också tillfällen då
regeletiken skall utgöra grund för besluten, och
där kompromisser inte är möjliga. Ett sådant
område är äktenskapsbegreppet. Redan i
skapelseberättelsen beskrivs familjen som en för-
ening mellan man och kvinna. Samma syn finns
i hela Bibeln och igenom hela kyrkohistorien,
liksom allmänt i staternas kulturliv. Skulle riks-
dagen omdefiniera äktenskapsbegreppet att gälla
något annat, t. ex. förening av människor av
samma kön, kommer kristenheten inte att på
Skriftens grund kunna godkänna en sådan för-
ening som äktenskap. Om, som argumentatio-
nen nu förs, kärlek är den enda grunden för äk-
tenskap, öppnas omedelbart dörren också för
månggifte. Om också en förening mellan män-
niska och djur skall accepteras, återstår att se.

FÖR VÅRT PARTI är det av stor vikt att hålla fast vi de
värden som lyfts fram i vårt principprogram, att
inom dess ram arbeta med kompromisser, där
det är möjligt och lämpligt, men också att profi-
lera sig gentemot andra partier som i grundläg-
gande frågor tycks falla efter för tillfälliga opinion-
svindar.

LARS MALMBJÖRK


