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SVEN E. ANDERSSON

HÖSTDAGJÄMNING,  dag och natt lika långa, hur skulle
det vara om det alltid var så. Men det slår mig att
många människor på jorden har det så och dess-
utom ungefär lika väder året om. Soligt och vack-
ert på förmiddagen, regn och åska på eftermid-
dag. Varmt och fuktigt dygnet runt. Nja, jag
föredrar nog ändå det mer nyckfulla svenska väd-
ret. De begynnande höstfärgerna minner om att
naturen förbereder sig för att gå i vintervila. Ut-
anför fönstret ser jag gulnande björkar, rönn med
röda bärklasar, karminröda vresrosor och orange-
röda nypon. Hösten är en färgsprakande årstid,
men också en tid med storm och mycket regn.

Hösten är också färgsprakande politiskt sett.
Det är tillfredsställande att de fyra borgerliga
partierna diskuterat fram en gemensam plattform
för valet 2006. Därmed ökar chansen för makt-
skifte i riksdag och förhoppningsvis i de flesta
landsting och kommuner. Det behövs för att
bryta den socialdemokratiska maktarrogansen
som målmedvetet utser partikamrater till viktiga
poster i samhället. För att öka möjligheterna till
maktskifte i kommuner och landsting bör sna-
rast de borgerliga partierna sätta sig ner och dis-
kutera gemensamma handlingsprogram inför va-
let och majoritetsställning efter valet. Jag hoppas
att detta kommer att ske i landstinget och de
kommuner som inte har borgerligt styre redan i
dag. I överläggningarna måste vi kristdemokrater
lyfter fram våra hjärtefrågor. I varje kommun, i
landstinget och Östsam måste det finnas minst
fyra tydliga kristdemokratiska profilfrågor.

JUBILEUMSDAGEN 11  september blev en minnesrik
dag för det kristdemokratiska östgötadistriktet
och de lokalavdelningar som var representerade.
Beklagar att en del saknades, Ni gick miste om
någonting. Ett omfattande program med före-

läsningar och seminarier. Festkvällen blev både
innehållsrik och lång, men alla trivdes och mådde
gott. Efteråt är det många som uttryckt sin upp-
skattning och tacksamhet för det fina arrang-
emanget. Ett stort tack till jubileumskommittén
för det mycket omfattande arbete de lagt ner.
Till höststämman kommer en jubileumsskrift att
tas fram. Den kommer enligt planerna innehålla
ett omfattande bildmaterial från jubiléet.

Förberedelserna inför valet 2006 börjar så
smått. Vid höststämman i Finspång utses  nomi-
neringskommitté, som ska ta fram förslag till val-
sedel för riksdags- och landstingsvalet. Vidare
utses arbetsgrupper som skall se över program-
men för landsting och region. Har Du synpunk-
ter på innehåll i programmen och vilka personer
som skall ingå i de olika grupperna, är Du väl-
kommen höra av Dig.

POLITISKT ARBETE ÄR  nödvändigt om vi skall få ett
bra samhälle. Kristdemokratisk politik är nöd-
vändig om vi skall få ett samhälle präglat av den
kristdemokratiska politiken. I detta arbete be-
hövs vi alla. När var och en bidrar med sina erfa-
renheter, förslag och synpunkter drivs den
kristdemokratiska politiken framåt i den riktning
som vi önskar.

Avslutningsvis en liten klurighet. När Du
löst den vet Du var jag be-
fann mig när jag skrev
denna ledare. ”På
denna vattenom-
gärdade geogra-
fiska plats lär Ca-
nis lupus en gång
ha funnits”

Kram till Er var
och en!
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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

10 Rapport från riksting i Borås
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Aktuellt
i Distriktet

Seniorförbundets höstprogram
Vi hälsar medlemmar och andra intresserade väl-
komna till höstens måndagsmöten, med efter-
middagskaffe, föredrag och trevlig samvaro.

Måndag 25 oktober gästas vi av riksdagsle-
damot Sven Brus, som lyfter fram intressanta
aspekter på regeringens budgetförslag.

Måndag 29 oktober är temat ”Vad är och
vad gör en god man? Behöver man skydda sig
från risker att lämna över ansvaret för sin eko-
nomi?”

Måndag 6 december. Tidigt möte i decem-
ber. Torbjörn Lindelöf visar film från rundresa i
norra Thailand med flodfärder och besök hos
lokalbefolkningen i bergstrakterna. Adventskaffe!

Vid varje tillfälle träffas vi kl 14.00 på
Distriktskansliet, Drottninggatan 24. Portkod
2002. Observera denna lokaländring! Hjärtligt
välkomna och spara programmet!

Trött socialdemokrati behöver avlösning!
För att detta skall bli verklighet behöver vi alla
hjälpas åt. Det är bara två år kvar till valet, efter
vilket vi hoppas bygga ett Östergötland och
Sverige format av kristdemokratisk politik.

Våra lokalavdelningar behöver engagerade
medlemmar i arbetet att forma en vinnande po-
litik, där vi gör rätt från början. Alla krafter är lika
viktiga, det fodras olika spelartyper för att skapa
ett komplett lag.

Valberedningarna kommer snart att starta
sina arbeten inför nästa års årsmöten. Fundera
därför en gång till om just du kan bidra med en
arbetsinsats för vårt parti! Hör av dig till din
lokalavdelnings valberedning, ordförande eller
gruppledare!

Fundera också på om du - eller någon du vill
rekommendera - kan och vill arbeta på distrikts-
nivå! Nya krafter och erfarna politiker kan kom-
plettera varandra på ett utmärkt sätt.

Östgötadistriktets valberedning väntar på att
få respons från Dig!

Ingrid Eriksson, 011-12 26 43, Norrköping,
ingrid.eriksson@kristdemokraterna.se

Börje Bergvall, 0122-122 55, Finspång,
borje.bergvall@telia.com

Lena Käcker Johansson, Kinda, 0494-
21208, lena@kristdemokraterna.se

Kurt Hedman, Linköping, 013-39 59 79,
kurt.hedman@telia.com

Marianne Hörling, Boxholm, 0142-507 73
Tommy Engback, Mjölby, 0142-106 90,

TMEngback@hotmail.com

Riksdagsledamot Sven Brus är en av höstens gäs-
ter på Seniorförbundets samlingar i Linköping.

Nu rullar äldreåret igång!
Under hösten 2004 lyssnar Kristdemokra-
terna på äldre och yngre medborgare för att
höra vilka tankar och önskemål det finns om
hur tiden som senior ska se ut. Var med du
också! Gå in på

www.seniorkraften.se
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 23 oktober  kl 09.30
Strategi för utveckling av lokalavdelningar!
Utbildning och inspiration. Distriktskansliet i
Linköping. Läs mer på sidan 13.

Lördag 30 oktober
Nybildade Kristdemokraterna i Svenska kyrkan i
Linköpings Stift har sitt första årsmöte.

Lördag 30 oktober  kl 10.00-15.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och möter linköpings-
bor och andra med information och fika!

Måndag 1 november  kl 19.00
Distriktsstyrelsen har sammanträde.

Lördag 13 november
Resa till Stockholm. Bland annat guidning i
riksdagshuset och besök i Stockholms stads-
hus. Läs mer här intill.

Torsdag 18 november  kl 08.00-16.00
Landstingsgruppen har heldagsgruppmöte och
får bland annat besök av Lars-Axel Nordell från
riksorganisationen.

Lördag 20 november  kl 10.00
Höststämma i Mariagården i Finspång. Sedvan-
liga förhandlingar på förmiddagen och idelogi-
seminarium på eftermiddagen! Läs mer på
sidan 11.

Lördag 27 november  kl 10.00-15.00
Kristdemokraterna slår åter upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och möter linköpings-
bor och andra med information, glögg och
pepparkakor.

Onsdag 1 december  kl 19.00
Distriktsstyrelsen har sammanträde.

Följ med till Stockholm!
Kristdemokraternas lokalavdelning i Ödeshög
ska företa en endagsresa till Stockholm lördag 13
november 2004. En buss är hyrd och det finns
ett antal lediga platser kvar. Dessa står till förfo-
gande för andra kristdemokrater i Östergötland.

I Stockholm blir det bland annat besök i
riksdagshuset. Just denna lördag är det Öppet
Hus och riksdagsledamöterna finns på plats. En
av dem, Mikael Oscarsson, kommer att guida
den östgötska resegruppen runt i riksdagshuset.
Det blir även ett besök i Stockholms stadshus.

Ta chansen och följ med på denna Stock-
holmsutflykt med både intressanta studiebesök
och möjlighet att beskåda julhandeln som precis
satt igång. Kostnaden för resan är endast 200
kronor per person.

Är du intresserad av att följa med. Kontakta
Magnus Oscarsson, tel 0144-210 25 för mer
information och anmälan.

Guidning i riksdagshuset står bland annat på pro-
grammet vid resan till Stockholm.

Du glömmer väl inte bort ?
att rapportera in olika aktiviteter i lokalavdel-
ning och distrikt till Framtidsbildarna och Sen-
sus. Det är viktigt att det syns att vi finns! Be-
höver du blankett, maila till
lars.eklund@linkoping.se
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Jubileum
för hela Östergötland

Vitsippspris till Sonja Svensson
och Maria Larsson i lejondräkt

För att fira partiets 40-årsjubileum anordnade Kristdemokraterna i Öster-
götland lördag 11 september en stor regional kommun- och landstings-
dag med jubileumsfest. Föredrag, seminarier, teater och avslutande fest-
middag stod på programmet. Dagens festligheter rymde flera celebra
gäster, många överraskningar och en mycket god feststämning!

DET FANNS EN SPÄND förväntan i luften när kristde-
mokrater från hela Östergötland på morgonen
började strömma in i den ljusa och luftiga foajén
i Missionskyrkans moderna konferensanläggning
i Linköping. Strax innanför huvudentrén fanns
ett kristdemokratiskt partytält uppställt där se-
kretariat för registrering, information och lott-
försäljning huserade. Runt kaffestationerna lite
längre in på kyrktorget uppstod spontana mö-
tesplatser och samtal mellan Motalabor och folk
från Åtvidaberg, mellan oppositionsråd från
Norrköping och fullmäktigeordförande från
Kinda. Alla med kristdemokratiska konfe-
renskuvert i handen eller under armen.

När klockan var slagen tio, var tiden inne för
dagens första programpunkt, föredraget ”Etik i
vardagsliv” med professor Stefan Einhorn. I sam-
arbete med studieförbunden Sensus och Bilda

hade föredraget öppnats upp för linköpingsbor
och östgötar i största allmänhet. Den stora och
rymliga kyrksalen var därför tämligen välfylld
när Stefan Einhorn började tala. Med ens
fångade han hela publikens intresse och behöll
deras uppmärksamhet under det två timmar
långa föredraget. Med fängslande berättartek-
nik, talande exempel samt kluriga och humoris-
tiska praktiska övningar framförde han budska-
pet att en god etisk hållning på sikt gynnar såväl
oss själva som våra medmänniskor.

MENTALT STYRKTA AV  Stefan Einhorns föredrag vän-
tade lekamligt tillskott, i form av välsmakande
skaldjurspaj, snabbt och smidigt serverad i den
ändamålsenliga Mariasalen. Eftermiddagens två
seminariepass stod därefter på programmet. Fem
parallella seminarier vid varje pass gav samman-

Professor Stefan Einhorn (till vänster och till höger) inlnedde jubileumsdagen i den välfyllda kyrksalen i
Missionskyrkan i Linköping med att tala tankeväckande och med humor om ”Etik i vardagsliv”. Senare på
dagen bjöd kommunalråd Acko Ankarberg-Johansson (mitten) från Jönköping på ett humorfyllt kåseri om
Östergötlands plats på EU-kartan.
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lagt tio intressanta möjligheter till kunskapsin-
hämtning, samtal och diskussion. Bland semi-
narierna kan nämnas; ”Organisationstillväxt –
att engagera människor i en rörelse som bygger
på värderingar” med universitetslektor Jörgen
Ljung, ”Öppna och dola prioriteringar – en upp-
gift för politiker eller doktorer” med medicinske
rådgivaren Hans Starkhammar, ”Entreprenörs-
skap – enda sättet att rädda välfärden?” med
omvärldsanalytiker Dan Ericsson, ”Den sociala
ekonomin – att utveckla och säkra den ideella
sektorn” med utvecklingsledare Hans Andersson
från Cesam i Örebro, ”Rättsväsende – kamrat-
gäng eller kriminellt nätverk?” med närpolischef
Håkan Stenbäck, ”Jordbruk – har jordbruket i
Östergötland någon framtid?” med lantbruka-
ren och centerriksdagsledamoten Staffan Da-
nielsson och ”Äldreomsorg – framtidens äldre-
vård med fokus på människan!” med riksdagsle-
damot Sven Brus och kommunalråd Acko Ankar-
berg-Johansson.

MELLAN DE BÅDA  seminariepassen serverades kaffe
med kaka, och efter det andra passets avslutning
bjöds olika sorters frukt från stora inbjudande
korgar. När innehållet i fruktkorgarna började
glesa ut, hade klockan hunnit bli fem på efter-
middagen och två programpunkter med på en
gång humoristiskt och seriöst tema stod på tur.
Återigen väntade kyrksalens ovanligt bekväma

kyrkbänkar på de kristdemokratiska konferens-
deltagarna. Först ut att väcka såväl smilband som
tanke var kommunalrådet och partistyrelse-
ledamoten Acko Ankarberg-Johansson från Jön-
köping, som kåserade kring rubriken ”Östergöt-
lands plats på EU-kartan”. Såväl lokala östgötska
partiföreträdare som EU:s tidvis skrattretande
byråkrati blev föremål för Ackos träffande hu-
mor. Den understundom omfattande pappers-
exercisen i EU spelade också huvudrollen i den
följande programpunkten, pjäsen ”Vilse i Visio-
nen” med teatergruppen TeamK från Stockholm.
I form av en schlagerfestival i sann EU-byråkrati-
anda bjöd gruppens tre aktörer på många skratt
och god musikunderhållning.

EFTER DE TVÅ KULTURELLA  EU-inspirerade inslagen
följde en drygt fyrtiofem minuter lång paus, som
bland annat gav möjlighet till ombyte inför kväl-
lens höjdpunkt, den avslutande festmiddagen.
Många deltagare passade på att spatsera ut på
den lätt sluttande kyrkbacken för att andas in
den ljumma kvällsluften. När klockan närmade
sig sju på kvällen började flera gäster anlända
som bjudits in särskilt till middagen, däribland
Kristdemokraternas förre partiledare Alf Svens-
son med fru Sonja Svensson.

Festmiddagen sparkades igång av en tjejtrio
från dansgruppen Jam 7, som bjöd på ett fartigt,
varierat och genomtänkt dansprogram på temat

Teatergruppen TeamK från Stockholm lockade till många skratt med EU-skämtsamma pjäsen ”Vilse i visio-
nen”. Från vänster: Jan Simonsson, Teddy Lundberg och Kim Rhedin. Kvällens hemliga gäst har anlänt till
scenen iklädd Linköpings Hockey Clubs lejonmaskotdress och kvällens ena konferencier Lars Eklund
försöker röna ut vem som döljer sig bakom masken.
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”En glad höstdag”. Bland rekvisitan kunde mär-
kas tre vita Kristdemokratjackor, barnparaplyer
och svampplockarutrustning. Kvällens
konferencierpar Iréne Langvik och Lars Eklund
lotsade sedan middagsgästerna i den välfyllda
och festdekorerade Mariasalen genom kvällens
omväxlande och innehållsrika program.

Mitt under förrätten, toast med skaldjurs-
röra, dök kvällens hemliga gäst upp. Inledd i
festlokalen av Östergötlands landshövding Björn
Eriksson och ett av barnen på festen till tonerna
av ”Det ska bli fred på vår jord” och särskilt strofen
”Ett litet barn då ska leda björn och lejon i vall”
anlände den hemliga gästen iklädd Linköpings
Hockey Clubs lejonmaskotdress. Efter en kor-
tare utfrågning med huvudskakningar och
nickningar som svar, kunde publiken ganska
snabbt komma fram till att den hemliga gästen
var Kristdemokraternas förste vice partiordfö-
rande, Maria Larsson!

INNAN MARIA LARSSON  i festens avslutning höll ett
inspirerande framåtsyftande tal, bjöds flera olika
tillbakablickande inslag som hör jubileumsfester
till. Alf Svensson visade åter prov på sin tale-

konst i minnen av hårt arbetande östgötska
kristdemokrater under 40 år. Ett bildspel proji-
cerat med hjälp av dataprojektor löpande under
huvudrätten (baconlindade kycklingfiléer)
väckte minnen, liksom ett minneskåseri av öst-
götska kd-profilen Anne-Marie Lundborg-Björk.
Vidare bjöds barbershop med The Strawhat Boys
och ett humorfyllt tal av landshövding Björn
Eriksson. Under hela kvällen dök då och då all-
sånger upp ackompanjerade av ett för kvällen
ihopsatt kompband av musikaliska Kristdemo-
kratiska politiker på piano, gitarr, elbas och saxo-
fon.

En av festens riktiga höjdpunkter var Östgö-
tadistriktets första utdelning av ett vitsippspris.
Ena konferenciershalvan Lars Eklund läste upp
en välformulerad motivering komponerad uti-
från vitsord från olika personer som under åren
funnits i pristagarens närhet.

UNDER VARMA OCH LÅNGA  applåder besteg Sonja
Svensson scenen och fick överraskad och mycket
glad ta emot den fina kristallkaraffen, diplom
och blommor. Dock hörsammade hon inte ett
utrop från maken Alf att hålla ett långt tal! Som

Distriktsordförande Sven E. Andersson har just delat ut Östergötlands första Vitsippspris till en mycket glad
och överraskad fru Sonja Svensson.
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hyllning till Sonja ställde sig sedan alla gästerna
upp och sjöng ackompanjerade av ballongsmällar
och flaggviftning ”Salut till fru Sonja Svensson”
på Edward William Elgars melodi ”Pomp and
Circumstance March No 1”. Framåt halv tolv
på kvällen var festligheterna till ända och alla
som var med kan i efterhand se tillbaka på en

Landshövding Björn Eriksson sparade inte på krutet under sitt skämtlystna tal. Maria Larsson fick till slut av
sig lejondräkten och höll ett inspirerande framåtblickande tal. The Strawhat Boys underhöll med barber-
shopsång. Vice distriktsordförande Ann-Sofie Bergeling lotsade förre partiledaren Alf Svensson till bordet
vid festmiddagen. Vid bordet bredvid fanns bl.a. Maud Brus, Jan-Willy Andersson, Anita Malmbjörk, Lars
Malmbjörk, Harry Staaf, Yvonne Andersson och Sven Brus. Lars Eklund tackar Missionskyrkan intendent
Barbro Wärnberg och husmor Margareta Bjärkefur för strålande insatser under hela dagen.
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mycket lyckad dag i gemenskapens, humorns,
minnenas och framtidstrons tecken! Inspirerade,
bildade och mycket nöjda och glada var de Krist-
demokrater från Östergötland och andra delar
av landet som firade 40-årsjubileum. Nu kan
man bara stillsamt undra, hur blir 50-årsfesten?

PER LARSSON
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Östgötar på riksting i regnigt Borås

Östgötabänken lyssnar andäktigt på debatten under rikstinget. Lite mer rörliga blev delegationen  vid
vandringen till valurnorna för val av partistyrelse. Ann-Sofie Bergeling, förste vice distriktsordförande i
Östergötland valdes till en av ersättarplatserna i partistyrelsen och uppvaktades med blommor.
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De första dagarna i juli 2004 drog ett antal
Kristdemokrater från Östergötland iväg till
Borås för partiets årliga riksting. Den väst-
götska staden bjöd på mycket regn, långa
och krångliga debatter, men också god ge-
menskap, skrattkrampsframkallande under-
hållning och lika riklig som välsmakande mat.

Vartannat år kallas till motionsriksting. Från hela
landet strömmar in motioner som behandlas,
debatteras och beslutas om. Nästa år, 2005, är
det dags för ett sådant riksting. Årets upplaga
var följaktligen inte något motionsriksting. Istäl-
let fylldes Kristdemokraternas högsta beslutande
församling av debatter kring nya stadgar, val av
partistyrelse och framläggande av rapporter på
tre olika områden. Det blev presentation, debatt
och beslut kring rapporter om mångfald, till-
växt och de äldres trygghet och värdighet.

Under de tre rikstingsdagarna hanns också
med ett seminariepass med olika möjligheter till
val av seminarier, torgmöte i hällande regn i cen-
trala Borås och föreläsning om situationen inom
omsorgen med journalisten Anna Bäsén.

ÖSTGÖTADELEGATIONEN INLEDDE  dagarna med träff i
ett särskilt rum i konferensanläggningen Åhaga,
som delegationsledare Yvonne Andersson fixat

fram. På så sätt kunde östgötarna avhandla da-
gens agenda i lugn och ro innan plenumsam-
lingarna drog igång.

Mellan de olika sittningarna i den stora
konferenssalen, och i vissa fall under, fanns möj-
lighet att besöka och beskåda olika utställare i
foajéhallen. Där fanns allt från lokal tursitinfor-
mation till montrar från tidningar som ”Dagen”
och ”Världen idag”. Tidningar som för övrigt
visade stort intresse för olika moment under rik-
stinget.

På fredagens festkväll bjöds på god mat i de gamla
lokstallarna där konferensanläggningen var in-
rymd. Mellan huvudrätt och dessert var det sam-
ling i den stora konferenssalen igen. En kör från
Boråstrakten underhåll, den första Alf Svensson-
plaketten delades ut av partiledare Göran Hägg-
lund till plakettnamngivaren själv och stå-upp-
komikern Lasse Karlsson lyckades få rikstings-
deltagarna i dubbelvikta med sin humor.

Rikstingets sista dag var det dags för val av
partistyrelse. Östergötland gick inte lottlösa, utan
fick en ersättarplats genom Ann-Sofie Bergeling,
förste vice distriktsordförande.

PER LARSSON
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KRISTDEMOKRATERNA I ÖSTERGÖTLAND

INBJUDER TILL

Höststämma
Lördag 20 november kl 10.00-16.00

i Mariagården, Finspång.

Förmiddagen
Registrering från kl 09.30.

Stämmoförhandlingar.
Lunch.

Eftermiddagen
Idelogiseminarium

»Borgerlig enhet ur ett
Kristdemokratiskt perspektiv«

Patrick E Vigren, förbundsordförande
i Kristdemokratiska studentförbundet.

Fredrik Haage, ledarskribent på Östgöta Correspondenten.
Mathias Olsson, ledarskribent Norrköpings Tidningar.

Statsvetare från Linköpings Universitet.

Välkomna!



Rapport
från högtidligt öppnande

Sveriges Riksdag har haft upprop och satt i
gång arbetet igen. Kristdemokraternas två
riksdagsledamöter från Östergötland, Yvonne
Andersson och Sven Brus rapporterar från
hösten första dag i riksdagen - en speciell
dag som skiljer ut sig från mängden.

De flesta av riksdagsårets dagar är fyllda av hårt
arbete men en speciell dag präglas av fest och
glans nämligen ”riksmötets högtidliga öpp-
nande”. Då fylls huset av ledamöter och tjänste-
män, våra respektive, kungafamiljen och det of-
ficiella Sverige. Efter uppropet i Kammaren, där
man håller årets kortaste anförande - ett tydligt
”ja” - vidtar den traditionella öppningsgud-
stjänsten i Storkyrkan. Den fylls av alla deltagare
och ingen kan väl undgå att känna den svenska
historiens vingslag under de mäktiga valven. I
god ekumenisk anda sprids numera prediko-
ansvaret och i år lyssnar vi till Karin Wiborn från
Baptistsamfundet. Kanske kan en av psalmtexte-
rna vara värd att minnas andra dagar under
riksdagsåret? ”Hjälp oss att vadhelst vi verka tjäna
dig, men ock varann, att tillsammans enigt stärka
det som bäst oss gagna kan”.

Efter gudstjänsten går processionen mellan
täta led av militärer nedför Storkyrkobrinken,
över Mynttorget, till Norrbro och Riksdagshusets
pampiga entré. I den berömda trappan av kol-
mårdsmarmor paraderar representanter för alla
Sveriges landskap i vackra folkdräkter. Vi leda-
möter går till kammaren medan våra respektive
får följa öppnandet på storbilds-TV i Andra-
kammarsalen. Plenisalens stora läktare är nämli-
gen fylld av inbjudna gäster. Där kan man bland
annat se den förre vänsterledaren CH Hermans-
son i vänligt samspråk med fyrpartiregeringens
statsminister Carl Bildt.

INRAMAT AV MUSIK  förklarar Hans Majestät 2004-
2005 års riksmöte högtidligt öppnat och däref-

ter avger statsministern sin regeringsförklaring.
Det långa aktstycket spänner över politikens alla
områden och det ska väl inte förnekas att som-
liga av oss ”opposionella” upplever det som en
enda lång skönmålning av tillståndet i riket och
allt fantastiskt som ska hända. Men den här da-
gen medges inga repliker och statsministern får
tala oemotsagd i väntan på höstens många de-
batter.

Efter nationalsången och de kungligas uttåg
följer stående buffé i Sammanbindningsbanan.
Den första och svåra uppgiften är att leta upp
sin respektive i trängseln av hundratals gäster.
Ett par timmars paus ägnas åt fika hos Sven och
Maud. Där skedde också klädbyten inför kväl-
lens kulturella begivenhet. Där här gången är
det Puccinis Tosca som ges på Kungliga Operan.
Historien om kärlek, hat, intriger och maktspel
slutar i ond bråd död och kontrasterar starkt mot
psalmtexten tidigare på dagen om ett enigt stär-
kande av det gemensamma bästa. Just så sam-
mansatt är den verklighet vi har att hantera också
under detta riksdagsår. Nog är vårt viktiga upp-
drag värt att manifestera med en dag av högtid
men nästa morgon vaknar vi alla till vardagens
arbete. Till skillnad mot statsministerns tal blir
vår bild att försöka ändra inriktning och åtgärda
missförhållandena som vi möter i verkligheten.

RAPPORTERAT AV YVONNE OCH SVEN

 MED INSTÄMMANDE AV JAN-WILLY OCH MAUD

Yvonne Andersson och Sven Brus står beredda för
ett nytt år med hårt riksdagsarbete.
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Sommarlovet slut!
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Aktuellt
från landstingsgruppen

Ekonomins utförsbacke brantare
VÅRT LANDS REGERANDE  statsminister har myntat
uttrycket ”Den som är satt i skuld – är icke fri”.
Nu har han lagt fram budgetpropositionen för
de närmaste tre åren. Trots den högkonjunktur
som nu råder ökar han låneskulden dessa tre år
med 191 miljarder kronor, alltså hundranittioen-
tusen miljoner kronor (191 000 000 kronor).
Det är 20 gånger mer än vad hela Östergötlands
läns landsting har i sin budget under ett år.

Den regering som på detta sätt sätter vårt
land i skuld och ofrihet inför framtiden bör vårt
land befrias ifrån. Detta bör vi bidra till genom
att presentera ett tydligt kristdemokratiskt alter-
nativ inför valet 2006. Fram till dess bör vi för-
bereda oss med att övertyga fler ansvariga med-
borgare att bli medlemmar hos oss i kristdemo-
kraterna och därmed hjälpa till med en föränd-
ring.

VIKTIGASTE INSATSEN  för att klara av vård, skola och
omsorg är att skapa ett företagsklimat som gör att
företagen vågar anställa och utvecklas och där-
med en grund för ökade intäkter också för vår
offentliga verksamhet. I år beräknas sysselsätt-
ningen minska med 23 000 personer.

När regeringen nu slår på trumman om att
man ger kommuner och landsting 1,5 miljarder
extra redan i år så ska vi med kraft påminna om
att man i våras drog in 2,6 miljarder från kom-

mun och landsting. Det innebär att netto har
kommunsektorn i år fått betala 1,1 miljarder då
denna regering undandragit sektorn detta stöd.

När det basuneras ut att ohälsan sjunker, så
är det inte sant. Det är ökningen av ohälsotalet
som minskat. Utgifterna för sjukpenning och
sjukpensioner fortsätter att öka med 15 miljoner
kronor per arbetsdag. Sammantaget innebär det
att enbart statens utgifter för ohälsan ökar från
122 miljarder i år till 138 miljarder år 2007.
Därtill kommer kommunernas och landstingens
kostnader. Kristdemokraternas förslag till
rehabiliteringsåtgärder skulle kunna minska
denna summa kraftigt och vi skulle då kunna
använda dessa medel till vård som förvägras de
som nu ställts i operationskö eller väntar på ett
boende eller en demensutredning.

LEVI ECKESKOG GRUPPLEDARE I LANDSTINGET

Information om Kristdemokraternas landstingspolitik i din lokalavdelning?

Det händer mycket i Landstinget i Östergötland och det händer mycket i kristdemokratisk
politik och i borgerlig samverkan runt om i landet. Hur agerar Kristdemokraterna i landstinget
i Östergötland. Hur går samarbetet med de övriga borgerliga partierna? Gruppledare Levi
Eckeskog och representanter för landstingsgruppen besöker gärna lokalavdelningar runt om
i Östergötland för att berätta mer. Finns intresse för ett besök, kontakta gruppledare Levi
Eckeskog, tel 013-22 71 16, e-post levi.eckeskog@lio.se eller vikarierande politisk sekreterare
Per Larsson, tel 013-22 72 84, e-post per.larsson@lio.se. Välkommen att ta kontakt!
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Utbildning
för kristdemokrater

Strategi för utveckling av lokalavdelningar
HUR SKA VI UTVECKLA  distriktets tretton olika lokal-
avdelningar? Hur ska vi stå rustade inför intensi-
vare medlemsvärvning, hektiska valkampanjer
och en välfungerande löpande verksamhet?

Hur blir vi bättre ordförande, kassörer, se-
kreterare, medlemsregisteransvariga, studie-
ombud och styrelseledamöter? Hur sköter vi kon-
takter med medlemmar och väljare på bästa sätt?

Lördag 23 oktober kl 08.30-13.30 bjuds in

till en dag för inspiration, utveckling och samtal.
Målgruppen för dagen är ledamöter och ersät-
tare i lokalavdelningsstyrelser och andra intresse-
rade av att utveckla den lokala kristdemokratiska
organisationen. För mer information om dagen
och anmälan, kontakta Per Larsson, e-post
per.larsson@kristdemokraterna.se eller telefon
013-22 72 84.

PER LARSSON

Vi behöver dig!
Om Du vill förändra samhället  i samma riktning som vi, är Du välkommen i gemenska-
pen! Vi som bjuder in dig är Kristdemokrater i Östergötlands kommuner.

Vi menar att Sverige förtjänar en bättre regering och är därför beredda att ta över styret
valåret 2006. För att rusta nya Kristdemokrater för uppdrag i kommuner och landsting
erbjuder vi en förtroendemannautbildning  som ger dig grönt kort som politiker för
vårt parti. Du kommer bl a att tilldelas en mentor, dvs en person som själv har erfarenhet
av att arbeta med politiska uppdrag. Den här personen ska kunna vara ditt bollplank
och hjälpa dig på traven i ditt viktiga uppdrag. På utbildningen får Du inblick i kom-
mun- eller landstingspolitiskt arbete, kommunikation och grupprocesser och, framför
allt, vårt principprogram. Det är det programmet som alla våra politiska insatser vilar på.

För närmare information om utbildningen kan du vända dig till Iréne Langvik,
organisationssekreterare, tfn 013-10 16 20, irene.langvik@kristdemokraterna.se
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Kampanj
från Kdu

pensionerapersson.nu

DET ÄR NU LITE MINDRE än två år kvar tills nästa
riksdagsval och längtan efter ett regerings-
skifte är olidlig. Dock ska man inte sitta hemma på sofflocket
och tro att makten blir vår utan hårt arbete.

Perssonligt ansvariga har Socialdemokraterna haft makten i
65 av de senaste 74 åren. 65 är som bekant pensionsålder och
borde så vara även för socialdemokratin. Med tanke på hur
längde de har styrt vårt land så innebär det att vi faktiskt kan
ställa dem till svars för hur saker och ting ser ut i Sverige.

HUR ARBETSLÖSHETEN  kan vara den största på länge trots att det
går ”bra” för Sverige. Hur elever med koncentrationsproblem
eller med läs- och skrivsvårigheter blir bortprioriterade när
kommuner ute i landet gör upp sina budgetar.

Vi ska också kritisera Persson och hans vänner för att de
skrämt iväg varenda företag från Sverige med höga och kom-
plicerade skatter för företag.

Som ni ser finns det mycket att klaga på och det är dags att
vi enar oss och driver en kampanj som kommer att leda direkt
till Rosenbads korridorer, där Hägglund & Co. kommer att
sitta efter valet 2006.

LOUISE AXELSSON  DISTRIKTSORDFÖRANDE KDU ÖSTERGÖTLAND

För mer info
Gå in på www.pensionerapersson.nu
Material som man kan använda sig av
vid torgmöten eller medlemsträffar
kommer att finnas att hämta på
distriktskansliet i Linköping.



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

Att göra rätt från början . . .
NÄR VI KRISTDEMOKRATER  planerar för
ett hållbart samhälle där alla män-
niskor upplever delaktighet, är
nöjda och känner sig trygga hela li-
vet, måste vi göra rätt från början.

Att göra rätt från början är för
oss att bygga på den värdegrund
som finns nedskriven i läroplanen
för skolan – alltså bygga på ”alla
människors lika värde, etik som för-
valtas av kristen tradition och väs-
terländsk humanism” osv.

Att göra rätt från början är att
lyssna på familjerna och skapa för-
utsättningar som ger föräldrarna
mer tid för barnen.

ATT GÖRA RÄTT FRÅN BÖRJAN  är att ge
människor frihet att själva kunna
välja sin livssituation och samtidigt
ge stöd för den som behöver.

Att göra rätt från början är att
lyssna och samspela med medbor-
garna och ta tillvara den kraft som
finns hos varje människa – upp-
muntra frivilligarbete, förenings-

och folkrörelsearbete.
Att göra rätt från början är

förvaltarskapstänkande – bruka och
bevara och alltid ha ett underifrån-
perspektiv i alla frågor.

Att göra rätt från början är att
alltid vara tydlig, tänka långsiktigt
och ha en helhetssyn.

NU FINNS DET INGA perfekta människor
som kan göra allt rätt jämt (det är
skönt med den kristdemokratiska
ofullkomlighetstanken), dessutom
har vi människor olika åsikter om
hur man vill att samhället ska fung-
era. Men om vi kristdemokrater har
en ambition att verkligen vilja fråga,
lyssna, se och vara flexibla och har
hjärtat och den kristdemokratiska
ideologin med i politiken – då kan
vi få ett gott samhälle att leva i.

Vi ser fram emot ett borgerligt
styre med stark kristdemokratisk
profil! För att nå dit behövs vi alla –
i vår ofullkomlighet! Tillsammans
blir vi starka!

MARGARETHA ERICSSON


