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SVEN E. ANDERSSON

MOTION. Många har säkert de senaste dagarna fått
en stor portion extra motion. Snö har fallit i stora
mängder vilket säkert inneburit muskelvärk för
många men även trafikolyckor eftersom det finns
de som kör bil som om det fortfarande var
sommarväglag. Varför är det så svårt att anpassa
hastigheten efter väglaget. De minuter som even-
tuellt sparas in kan bli en säkerhetsrisk för både
egen och andra trafikanters säkerhet. Så ta det
lugnt i trafiken det är vinterväglag nu.

Advent. De allra flesta har också konstaterat
att det är nytt kyrkoår, vilket innebär att det är
adventstid. Advent betyder ankomst och vän-
tan. För vana kyrkobesökare innebär det att vi
åter får förbereda oss och vänta på Guds
människoblivande. Många människor i sekula-
riserade Sverige ägnar nog inte jul- och advent-
budskapet några djupare tankar. Allt våld och
kränkning av människovärdet som förekommer
dagligen, stämmer illa med kärlekens evangelium
och den gyllen regeln. Som politiskt parti har
Kristdemokraterna både möjlighet och faktiskt
skyldighet att värna alla människors liv, frihet
och värdighet utifrån partiets grundsyn som är
bygd på kristen människosyn och värdegrund.

SVERIGE BEHÖVER EN NY REGERING. För partiet är det
en adventstid på drygt ett och ett halvt år. I sep-
tember 2006 är det som alla vet val, ett val som
många tror innebär en välgrundad chans till
majoritetsskifte i landet. De fyra borgerliga par-
tierna har på riksplanet visat att det går att skapa
förutsättningar för ett gemensamt regeringsal-
ternativ. Sverige behöver en ny regering efter-
som den nuvarande inte har den livskraft som
Sverige behöver. Enligt uppgift är det ministrar
som inte åstadkommit en enda proposition på
två år. Flera socialdemokrater har också uttalat

att det vore bra med ett regeringsskifte. Tänk om
alla som tycker så bland socialdemokraterna rös-
tade på Kristdemokraterna i valet 2006, då skulle
partiet nå ett historiskt resultat. Skall partiet åter
få en väljarboom gäller intensivt, tålmodigt och
uthålligt arbete. Men tiden är knapp.

HÖSTSTÄMMA. Distriktets höststämma hölls i Fin-
spång och blev en positiv och minnesvärd
stämma. Många har uttryckt att man åkte hem
med en känsla av framtidstro och inspiration för
fortsatt arbete för Kristdemokraterna.

Den nomineringskommitte som utsågs vid
stämman har en mycket viktig uppgift att
komma med slagkraftiga lag för valkretsarna i
landstingsvalet och en riksdagsvalsedel som kan
locka röstetalet 15 %, som målsättningen lyder
enligt verksamhetsplanen. För att lyckas krävs
tre saker: Arbete, hårt arbete och mycket hårt
arbete. Med bra teamarbete och gott humör be-
hövs. Efter valet i september vet vi svaret.

Glädjande är att distriktets ekonomi är i god
ordning. Den ekonomiska återhållsamhet som
präglat arbetet de senaste åren har gjort det möj-
ligt att öka på valfonden. En bra ekonomisk
grund för valarbetet 2006.

Så hoppas jag att Ni tar vara på möjligheten
att vara tillsammans med familj släkt och vänner
under jul och nyår. Slut-
ligen tillönskas Ni alla:
God jul och Gott
nytt år 2005!
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HÄR KOMMER ÄNNU ett färskt exemplar
av tidningen Östergyllen från  Kristde-
mokraterna i Östergötland. Varje num-
mer av tidningen skickas till alla med-
lemmar. Det här numret har vi dessutom
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

8 Strategisamtal för lokalavdelningar
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Aktuellt
i Distriktet

Seniorförbundets vårprogram
Seniorerna fortsätter 2005 med möten sista mån-
dagen i månaden, kl 14.00 i kanslilokalen (om
inget annat sägs). På programmet står möten med
våra politiker och andra politiskt engagerade per-
soner. Första träff blir den 31 januari, då Yvonne
Andersson talar över temat ”Tryggheten i våra
offentliga miljöer - finns den?”

Den 28 februari kallas alla medlemmar till
ordinarie årsmöte, föregånget av föredrag och
kaffe.

I mars träffas vi den 21/3 eftersom sista mån-
dagen i denna månad är annandag påsk. I april
blir det inget möte men den 2 maj ordnar vi
utfärd till Aksersund där vi skall träffa våra senior-
kolleger från Orebro. Och sista måndagen i maj
30/5 får vi en guidad tur i det nya Tropikhuset i
Trädgårdsföreningen.

Kontaktpersoner är Lars Malmbjörk (013-
131276) eller Torbjörn Lindelöf (013-121030).

Riksdagsledamot Yvonne Andersson är vårens för-
sta gäst på Seniorförbundets samlingar i Linköping.

14 februari Finspång
Mariagården kl 18.30.

21 februari Valdemarsvik
Värdshuset i Ringarum kl 19.00.

14 februari Boxholm
Festvåningen i Saron kl 19.00. Jubi-
leumsrock med Evert Andersson
och husbandet. Politisk analys med
Levi Eckeskog, oppositionsföreträ-
dare i landstinget. Årsmötesför-
handlingar. Servering.

12 februari Motala
Lokalen, Drottninggatan 31 kl
10.00. Talare: Maria Larsson, förste
vice partiordförande.

10 februari Åtvidaberg
Johannessalen, Johanneskyrkan,
Douglasvägen 36, kl 19.00.

12 februari Linköping
Mariasalen, Missionskyrkan, Drott-
ninggatan 22, kl 12.00. Lunch.
Gäster: Riksdagsledamoten och
advokaten Peter Althin och lands-
hövding Björn Eriksson.

14 februari Ödeshög
Café Lovisa, kl 19.00.

26 februari Söderköping
Kommunhuset, kl 15.00.

Årsmöten i lokalavdelningar
Kristdemokraternas östgötadistrikt har tretton
lokalavdelningar. Alla kallar till årsmöte i början
av våren 2005. Redaktionen för Östergyllen har
försökt sammanställa information om samtliga
årsmöten i detta nummer. Här nedan finns en
förteckning på de datum vi lyckats få tag på.

Ingrid Eriksson har bytt arbete
Ingrid Eriksson har arbetat som politisk sekrete-
rare för Kristdemokraterna i landstinget under
fyra års tid. Från 1 november 2004 har hon
återvänt till sin forna arbetsgivare, Norrköpings
kommun, för arbete som samhällsvägledare. Vid
landstingsgruppens gruppmöte i november rik-
tades ett stort och varmt tack till Ingrid för strå-
lande insatser, med blomsterbukett och bok.

16 februari Norrköping
Väktarsalen, Kyrkans hus kl 18.30.
Folkbladets ledarskribent Vidar An-
dersson talar om det politiska läget
i Norrköpings kommun ur sin syn-
vinkel. Årsmötesförhandlingar. Ser-
vering.

12 februari Mjölby
Skänninge, kl 15.00.

12 februari Kinda
kl 10.00.
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 18 december  kl 09.30-12.30
Kristdemokraterna i Motala bjuder på glögg och
pepparkakor på torget i Motala.

Lördag 18 december  kl 10.00-14.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och möter linköpings-
bor och andra med information, glögg och
pepparkakor.

Måndag 24 januari  kl 19.00
Kristdemokraterna i Linköping bjuder in till
infokväll med polisen Kjell Axelsson, som
berättar om arbete med mobbning och
främlingsfientlighet bland unga.

Lördag 29 januari  kl 10.00-14.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och möter linköpings-
bor och andra med information och fika.

Fredag-Lördag 4-5 februari
Kristdemokraternas nationella kommun- och
landstingsdagar i Örebro.

Torsdag 10 februari  kl 19.00
Distriktsstyrelsen har sammanträde.

Lördag 26 februari  kl 10.00-14.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och möter linköpings-
bor och andra med information och fika.

Tisdag 8 mars  kl 19.00
Kristdemokraterna i Linköping bjuder in till
infokväll om miljöpolitik med partistyrelse-
ledamoten Nina Ekelund, Stockholm.

Lördag 19 mars kl 10.00
Kristdemokraterna i Östergötland har distrikts-
stämma i Mjölby.

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

Sossarna och dubbelmoralen�
Som man kunde läsa i förgående nummer av
denna tidning, driver KDU en kampanj kring
temat ”Pensionera Persson”. Det är dags för
Sverige att få en ny regering, måttet är rågat. Vi
måste få Sveriges befolkningen att inse att en
borgerlig regering är bättre för alla, allt för den
ensamstående mamman till Greta 85 år. Som
exempel kan man ta kärnkraften, där sossarna
hellre importerar ”smutsig” el från bland annat
Danska och Polska kolkraftverk. Här, precis som
i många andra frågor, väljer man att försvåra lä-
get för den lilla individen. För sossarna tror sig
ha kommit på lösningen som ska rädda Sverige
från växthuseffekten, man ska börja beskatta
personer med ”fel” sorts bil. Detta löser verkli-
gen inte problemen med miljön och gör inte
situationen bättre för de människor som är bo-
satta på landet och redan idag har svårt att klara
sig ekonomiskt, eller för mindre företag som får
det svårt att hålla sig kvar utanför städerna på
grund av ett ogynnsamt företagsklimat. Så hjälp
till att rädda Sverige!

LOUISE AXELSSON
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Höststämma
i Mariagården, Finspång

Ideologi, kaffe och smörgåstårta
Lördag 20 november 2004 anordnade
Kristdemokraterna i Östergötland höststäm-
ma i Mariagården, Finspång. Utöver sedvan-
liga stämmoförhandlingar bjöds på idelogi-
seminarium, underhållning och prisutdelning
i årets medlemsvärvningskampanj.

Ett lagom djupt snötäcke lyste tillsammans med
solen upp området kring Mariagården i Finspång
när Finspångs lokalavdelning stod värd för 2004
års upplaga av distriktets höststämma. Ombud
och andra deltagare från nästan alla lokal-
avdelningar i distriktet hade färdats genom Öst-
ergötland för en heldag i kristdemokratisk rikt-
ning. Lokalavdelningen i Finspång hade förbe-
rett kaffe och smörgås för att välkomna delta-
garna i väntan på att registreringsdisken skulle
öppna. Klockan tio på förmiddagen drog pro-
grammet igång med en allsångsstund i kristdemo-
kratisk anda - vad sägs om Skansen-inspirerade
”Kd i mitt hjärta”. Allt komponerat, framfört och
lett av påhittiga och musikaliska medlemmar i
Finspångs lokalavdelning.

Till de följande stämmoförhandlingarna val-
des Jan-Erik Olsson från Linköping till ordfö-
rande, Margaretha Ericsson till vice ordförande
och Per Larsson till sekreterare. Budget, verksam-
hetsplan och val av nomineringskommitté inför
valet 2006 avhandlades snabbt och smärtfritt.
Lunchen blev bara fördrjöd med en knapp kvart.

SKINKA OCH POTATISSALLAD  serverades till lunch, och
stärkta av födointaget återsamlades deltagarna i
Mariagårdens samlingssal för eftermiddagens
ideologiseminarium. Patrick E Vigren, Linkö-
ping, förbundsordförande i Kristdemokratiska
Studentförbundet introducerade programmet
och lämnade ordet till Ronnie Hjort, universi-
tetslektor i st atsvetenskap vid Linköpings Uni-
versitet. Ämnet för hans föredrag var ”Kristdemo-

Lisbeth Forsberg, Linköping hade värvat allra flest
nya medlemmar i årets medlemsvärvningskampanj
och vann därför sin egen ålder i kaffepaket. Vi av-
slöjar inte hur många paket det blev! Lisbeth tar
tacksamt emot hjälp att dricka upp kaffet innan det
är dags för nästa prisutdelning i vår . . .
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kratin i borgerligt samarbete: Idelogi och stra-
tegi” och bjöd på många intressanta tankar och
infallsvinklar.

Efter en kort frukt- och drickapaus fortsatte
eftermiddagens program med en paneldebatt på
temat ”Borgerligt samarbete ur ett kristdemo-
kratiskt perspektiv”. Hösten 2004 har i politiska
sammanhang och i media mycket präglats av det
spriande borgerliga samarbetet inför valet 2006.
Till paneldebatten hade därför Patrick Vigren
samlat ihop en grupp personer från Östergöt-
land med tankar och inblickar i ämnet från olika
utångspunkter och perspektiv. Utöver eftermid-
dagens inledningstalare, universitetslektor Ron-
nie Hjort, deltog ledarskribenter från länets två
största tidningar och kristdemokratiska politiker
från de tre politiska nivåerna, riksdag, landsting
och kommun.

FRÅN ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN medverkade Fred-
rik Haage och från Norrköpings Tidningar Ma-
thias Olsson. Margaretha Ericsson, oppositions-
råd för Kristdemokraterna i Norrköpings kom-
mun, Levi Eckeskog, gruppledare för Kristdemo-
kraterna i Landstinget i Östergötland och Yvonne
Andersson, riksdagsledamot för Kristdemokra-
terna från Östergötland bidrog med praktisk er-
farenhet av borgerligt samarbete och analyserade
tillsammans med ledarskribenterna och statsveta-
ren dåtid, nuläge och framtid för Kristdemokra-
terna i borgerligt regeringssamarbete.

Många intressanta reflektioner, idéer och råd
kom fram från de sex paneldeltagarna under Pa-
trick Vigrens ledning. Den uppmärksamt lyss-
nande publiken gavs tillfälle att ställa frågor och
gjorde det i en sådan grad att inte alla frågor och
frågeställare hanns med.

Efteråt var såväl debattörerna själva som
åhörarna mycket nöjda med samtalets resultat.
Den sammanfattande utgångspunkten för det
fortsatta kristdemokratiska arbetet blev att med
kraft och emfas och utan rädsla för skarpa lägen
föra fram partiets politik till väljare genom en

mängd olika kanaler; personliga möten, offent-
liga sammankomster och de viktiga budbärarna
bland länets och landets medier. Det var med
förnyad styrka och framtidstro som stämmodelta-
garna kunde blicka framåt mot valkampanjen
2006. Borgerligt styre med starkt och stort krist-
demokratiskt inflytande är målet i kommun,
landsting och riksdag!

STÄMMAN I FINSPÅNG  innehöll också finalen i årets
stora medlemsvärvningskampanj. Med start vid
vårstämman på Sjöstorps gård utanför Ödeshög
lördag 13 mars pågick medlemsvärvnings-
kampanjen till och med 31 oktober. Den lokal-
avdelning som då värvat flest medlemmar som
också betalat medlemsavgift var Ödeshögs lokal-
avdelning. Ombuden från Ödeshög fick ta emot
ett presentkort på smörgåstårta till ett medlems-
möte innan julen 2004. Även den lokalavdel-
ning som procentuellt ökat sitt medlemsantal
mest fick ta emot ett lika dant presentkort. Denna
gång var det Boxholm som tog hem priset.

Det mest uppseendeväckande och helt klart
mest otympliga priset vid prisutdelningen var
dock priset för bästa enskilda värvningsprestation.
Den medlem som värvat flest antal nya medlem-
mar som betalat medlemsavgift var Lisbeth Fors-
berg från Linköping. Priset bestod av den egna
åldern i kaffepaket. Utan att direkt avslöja
Lisbeths ålder kan vi berätta att hon fick fem
plattor med tolv kaffepaket i vardera plus tre lösa
kaffepaket . . .

NU GÄLLER DET  för distritkets övriga medlemmar
att försöka slå Lisbeth, Ödeshög och Boxholm i
den nya medlemsvärvningskampanj som drogs
igång vid höststämman. Fram till 28 februari
2005 gäller det att värva för fullt och se till att
medlemsavgifter blir inbetalda från de nyvärvade!
Rapportera dina nyvärvarde medlemmar via mail
till per.larsson@kristdemokraterna.se, eller per
post till Drottninggatan 24, 582 25 Linköping!

PER LARSSON
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Riksdagsledamot Yvonne An-
dersson informerar om höstens
äldrekampanj. Lennart Ären-
man, Vadstena (till vänster) och
Alf Engholm, Ödeshög lyssnar.

Utbildning
för funktionärer

Strategisk lördag för lokalavdelningar

Utbildningsdagen avslutades
med att höstens äldrekampanj
introducerades. Dagen till ära
var därför distriktskansliet prytt
av kampanjaffischerna. FO
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”Strategi för utveckling av lokalavdelningar”
var rubriken för den funktionärsutbildning
som Kristdemokraterna i Östergötland an-
ordnade en lördag i slutet av oktober. Flera
lokalavdelningar var representerade och mån-
ga tankar och idéer väcktes och diskutera-
des.

Utbildningsdagen var uppdelad på två delar.
Under förmiddagen höll Levi Eckeskog, ordfö-
rande i distriktets organisationsråd, i trådarna med
visst bistånd från Per Larsson. Det genomgående
temat var hur vi tillsammans utvecklar arbetet i
distriktets lokalavdelningar för att få fler och mer
aktiva medlemmar och i slutskedet fler röster i
nästa val. Ett antal råd och tips inom olika områ-
den presenterades för deltagarna, som också kom
med flera önskemål och idéer för distrikts-
organisationen att arbeta vidare med.

Bland annat uttrycktes önskemål om att i
lokalavdelningarna få fler besök från distrikts-
ledningen. Idén att skicka ut lokalavdelningarnas

olika medlemsblad till distriktets övriga lokal-
avdelningar väcktes samt tanken att publicera
distriktets arbetsplan på distriktets hemsida.

VIDARE DISKUTERADES  möjligheten att under våren
2005 anordna utbildningar i användande av
Kristdemokraternas First Class samt administra-
tion av medlemsregistret.

Efter många tankeutbyten, förslag och dis-
kussioner hade tiden blivit mogen för de för-
samlade att gemensamt traska iväg till restaurang
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Till vänster: Dagens två huvudtalare, Levi Eckeskog och Yvonne Andersson avslutar utbildningen med
varsin kopp kaffe. Till höger: I strategisamtalen deltog (från vänster): Per Larsson, Linköping, Lars Nord-
gren, Vadstena, Therese Gustafsson, Mjölby, Tommy Engback, Mjölby och Alf Engholm, Ödeshög.

Lunchpausen mitt i utbildningsdagen var förlagd till Restaurang von Dufva. På bilden till vänster ses Alf
Engholm, Ödeshög, Doris Andersson, Ydre, Per Larsson, Linköping och Tommy Engback, Mjölby. På bilden
till höger ses Gunvor Gransö och Birger Hagström från Mjölby.
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von Dufva för att intaga lunch. Stärkta av en
rikligt tilltagen och välsmakande måltid kunde
utbildningsdagen fortsätta med eftermiddagens
pass.

För att uppmärksamma och inspirera till ak-
tivitet i Kristdemokraternas höstkampanj med
anledning av det pågående äldreåret, var riks-
dagsledamot Yvonne Andersson inbjuden.
Yvonne berättade om kampanjen, presenterade
tankar om åldrande och seniorpolitik och gav
praktiska tips för ageranden under höstkampan-

jen. Ett antal förslag på motioner, interpellationer,
debattartiklar och insändare gicks igenom som
tips på hur man kan göra Kristdemokraternas
politik synlig under äldrekampanjen.

EFTER AVSLUTANDE  kaffe kunde deltagare och ar-
rangörer lämna distriktskansliet med många nya
tankar och idéer inför det framtida arbetet för
Kristdemokraterna. Under 2005 blir det fler lik-
nande dagar, då det finns möjlighet för fler att
vara med!

PER LARSSON
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Acko Ankarberg, glögg och Gerda Antti

Kampanj
för äldre i hela länet
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Acko Ankarberg-Johansson mötte seniorer på torget i Motala.
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Acko Ankarberg i Motala . En onsdag i november besökte kampanjledaren för Kristdemokraternas äldre-
kampanj, tillika partistyrelseledamoten och kommunlrådet i Jönköping, Acko Ankarberg-Johansson Öster-
götland. I Motala mötte Acko seniorer på torget i sällskap med (bilden till vänster) Nils-Ingvar Graan, Martina
Axene, Sven E. Andersson och Ronny Fransson. En verksamhet för seniorer besöktes också (till höger).

UNDER OKTOBER OCH NOVEMBER  har Kristdemokra-
ternas höstkampanj med anledning av äldreåret
pågått runt om i Sverige. Lyssnarsamtal har ge-
nomförts, enkäter har delats ut, motioner har
lagts och insändare skickats in. I Östergötland
har flera aktiviteter anordnats på olika håll. I detta
nummer av Östergyllen presenterar vi några av
dem i ord och bild. En onsdag i november be-

sökte Acko Ankarberg-Johansson Motala och
Norrköping. I Linköping har det bjudits på glögg
på Gyllentorget och anordnats offentligt möte
med författarinnan Gerda Antti. Nu ska resulta-
tet av de tankar och åsikter som framkommit
från seniorer och andra sammanställas till ett nytt
seniorpolitiskt program, som presenteras i vår med
påföljande vårkampanj.
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Glögg i partytält . Kristdemokraterna i Linköping har under hösten 2004 slagit upp partytält på Gyllentorget
varje långlördag. Långlördagarna i oktober och november har bl.a. ägnats åt att sprida äldrekampanjens
enkät och samtala med äldre. I november, dagen före första advent, bjöds alla som besökte partytältet på
glögg och pepparkakor. I övre bildraden ses lokalavdelningens ordförande Lisbeth Forsberg se till
glöggkastrullen på gasolköket. Nederst till vänster serverar Jan Widmark glögg till ett par seniorer. Till höger
ses Ann-Mary Odell, Knuth Sjöquist och Percy Odell i full färd med höstkampanjande.

F
O

T
O

: 
P

E
R

 L
A

R
SS

O
N

F
O

T
O

: 
P

E
R

 L
A

R
SS

O
N

Gerda Antti på von Dufva . Kristdemokraterna i Linköping anordnade i slutet av november en samling med
författarinnan Gerda Antti från Kisa. Gerda Antti läste ur sin kommande roman som handlar om en äldre
dams olika vedermödor. Riksdagsledamot Yvonne Andersson presenterade Kristdemokraternas äldrepolitik
och Anne-Marie Lundborg björk (till höger) underhöll med pianospel. Lokalen på von Dufva var fullsatt!



Rapport
från Yvonne & Sven

Julbrev från riksdagsbänken
KÄRA ÖSTGÖTAVÄNNER!  Nu summerar vi snart år
2004. För oss båda ligger ett osedvanligt
arbetstyngt år bakom i våra utskott och övriga
uppdrag. För vårt parti är 2004 en milstolpe. Vi
har verkat i vårt land i 40 år och sett Alf Svens-
son lämna över till Göran Hägglund. Vi upple-
ver just nu, föga överraskande kanske, en svacka
i väljarstödet som vi ska ta på stort allvar men
inte låta oss nedslås av.

Av och till får vi frågan från olika media; vad
är receptet för att vända trenden? Vårt enkla svar
till media och våra östgötavänner är dessa;
- Håll fast vid den värdegrund alla våra politiska
ställningstaganden vilar på.
- Fortsätt det hårda vardagsarbetet från oss
förtroendevalda och hela partiorganisationen för
att marknadsföra vår politik.
- Glöm inte bort att drygt 25% av väljarna säger
att de kan tänka sig att rösta på kristdemokraterna
och nu ska vi få dem att göra det.
- Sist, men inte minst, stärk den egna organisa-

tionen och sammanhållningen i distrikt och lokal-
avdelningar.

TILL ALLT DETTA,  och inte minst det sista, vill vi
båda bidra så långt vi förmår. Vi är stolta över att
vara två kristdemokrater på östgötabänken i Riks-
dagen och vi är tacksamma för det stöd vi känner
från er alla i våra 13 lokalavdelningar. Nu har vi
passerat halvtid i mandatperioden och ställer in
siktet på september 2006 då vi ska möta väl-
jarna. Vi har bestämt oss för att samverka med
tre andra partier i Allians-2006 men receptet för
framgång ligger inte i att tona ned vår
kristdemokratiska profil utan i att stärka den.

Vi ser fram mot att få träffa så många som
möjligt av er runt årsskiftet för att samtala om
politikens innehåll och hur vi för ut den till väl-
jarna. Varje ordförande har fått brev från oss och
fortfarande finns några tider lediga. Till sist öns-
kar vi alla våra vänner en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt 2005!

MED JULVÄRME! YVONNE ANDERSSON SVEN BRUS

12
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Aktuellt
från landstingsgruppen

Kirurg- och onkologipatienter i fara!

LEVI ECKESKOG GRUPPLEDARE I LANDSTINGET

JAG MÅSTE UTTRYCKA BEKYMMER  för att landstingets
s-styrda majoritet inte har lyckats komma till-
rätta med de stora underskott som sjukvårdens
olika centrum i Östergötland har. Det senaste
delårsbokslutet som behandlades på landstings-
fullmäktige i november visade att underskotten
beräknas bli 126 miljoner för år 2004. Detta
trots de omfattande förändringar som vården
genomgått från 1 januari i år. Alla centrum har
kravet på sig att få verksamheten att rymmas inom
den bantade ram som majoriteten givit dem.
Samtidigt berömmer sig majoriteten av att ha
landets bästa ekonomi bland landstingen. Det
beror bl. a. på att placeringarna på börsen nu
gått bättre. Bekymret jag känner är att det finns
ett stort vårdunderskott i landstinget och det
drabbar våra medborgare.

Det är viktigt att ha ekonomi i balans men
detta får inte ske till priset av att sjukvården inte
kan möta medborgarnas medicinskt motiverade
behov. Kristdemokraterna föreslog därför istället
en skattehöjning i sin finansplan på 20 öre. Det
beräknas ge ca 120 miljoner kronor i ytterligare
intäkter. I kristdemokraternas finansplan fanns
större satsningar på viktiga grupper än vad ma-
joriteten föreslagit. Det gäller de psykiskt sjuka,
cancerpatienter, dementa och äldre multisjuka
samt finansiering av akutmottagning dygnetrunt
på länets tre sjukhus. Då majoriteten föreslog
dygnetrunt akutmottagning så säger man att det
får ske genom omfördelning. Det blir då psy-
kiskt och medicinskt sjuka och andra områden
som får ännu mindre vårdutbud. Kristdemokra-
terna anser att man istället måste tillföra nya re-
surser för detta.

KRISTDEMOKRATERNA HAR med sina förslag en star-
kare finansplan än majoriteten genom sitt för-
slag till tillfällig skattehöjning och justering av
avgifter. Även fortsättningsvis avvisar kristdemo-

kraterna att man ransonerar bort medicinskt
motiverad vård och föreslår att det är bättre att ta
ut avgift som täcker kostnader på ett bättre sätt
för åtgärder som är mindre angelägna ur medi-
cinsk synpunkt. Ekonomiskt starka kan alltid söka
sig till annan vårdgivare men kristdemokraterna
säger nej till landstingets ransonering därför att
vanligt folk måste få vända sig till landstingets
sjukvård för att få hjälp.

Snart är det julhelg. Jag vill därför önska alla
en avkopplande och trevlig julhelg då tid också
ges till reflektion och avstressande vila. Sedan
kommer ett nytt år med nya möjligheter. Det ska
därför planeras för årsmöten. Gör denna plane-
ring med omsorg och se till att också få ett poli-
tiskt inslag då medlemmarna samlas. Här står våra
riksdagsledamöter gärna till tjänst. Jag är också
beredd att som landstingsgruppens gruppledare
komma ut till lokalavdelningarna och berätta om
våra förslag inom sjukvården. För min del före-
slår jag ett sammanlagt utrymme på 20 minuter
för sjukvårdsfrågorna då jag ska medverka. Det
är ju också viktigt att tid ges både till förhand-
lingar och social gemenskap under årsmötet. Inte
minst den sociala gemenskapen ska vi slå vakt
om. Våra fina relationer inom vårt kristdemo-
kratiska parti är en viktig styrkefaktor när vi se-
dan ska hjälpas åt att göra ett bra val först i
kyrkovalet 2005 och sedan i våra ordinarie val
2006. Kristdemokraternas människosyn behö-
ver väljarnas stöd. Det ska vi hjälpas åt med att
erövra.



Dags att nominera kandidater
till distriktsstyrelse och riksting

Vid vårstämman 2005 skall en ny distriktsstyrelse väljas. Samtidigt
skall östgötaombud till rikstinget 2005 väljas.

Lokalavdelningar och enskilda partimedlemmar inbjuds/uppmanas nu
lämna förslag på kandidater till ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter i distriktsstyrelsen. Det är viktigt att de som föreslås kan
sitta kvar över valet 2006.

Fyll i nedanstående talong och skicka in till distriktskansliet eller kon-
takta någon i valberedningen med Dina förslag.

Valberedningen består av
Ingrid Eriksson, Norrköping, 011-12 26 43,  ingrid.eriksson@kristdemokraterna.se
Börje Bergvall, Finspång, 0122-122 55, borje.bergvall@telia.com
Lena Käcker Johansson, Kinda 0494-21208, lena@kristdemokraterna.se
Kurt Hedman, Linköping, 013-39 50 79, kurt.hedman@telia.com
Marianne Hörling, Boxholm, 0142-507 73
Tommy Engback, Mjölby, 0142-106 90, TMEngback@hotmail.com

Jag föreslår följande personer till distriktsstyrelsen: (Föreslå en eller flera personer)

Ordförande

Förste vice ordförande

Andre vice ordförande

Ledamöter

Förslaget lämnat av (frivillig uppgift)

www.e.kristdemokrat.se
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Organisationsutbildning
Aktiviteter tillsammans med distriktets råd &
närverk.Organisationstillväxt med frivilliga in-
satser. Att planera och genomföra 2006 års val-
rörelse som ett styrkortsprojekt.

Datautbildning
Grundläggande datautbildning med Torbjörn
Lindelöf. Datautbildning i First Class. Utbild-
ning i att skapa och underhålla en hemsida på
webben.

Funktionärsutbildning
Elementär kurs i hur man analyserar balans- och
resultaträkning. Grundkurs för förtroendevalda;
partiets ABC materiel. Miniseminarier i lokalav-
delningsstyrelser: ”Gör styrelsen vad den skall
göra?” Mentorskapsprogram.

Utbildning&Kultur
för Kristdemokrater

Kristdemokraternas studieorganisation Framtidsbildarna planerar på egen hand eller tillsammans
flera olika utbildnings- och kulturarrangemang för 2005. Här ges några korta axplock av planerna:

Ideologi
Ideologi i hemmiljö med Lars Malmbjörk.
Ideologidag tillsammans med landstings grup-
pen.

Kultur & rekreation
My Fair Lady i Helsingfors m.m., eventuellt 5-8
maj beroende på spelplan.

Rapporter
Vikten av att kontinuerligt rapportera alla sam-
lingar gäller fortfarande. Rapportaktiviteten ska-
par resurser hos vårt sutdieförbund Sensus som
vi kan rekvirera. Det gäller att inte förtröttas.
Rapportblanketter kan fås genom distriktsexp-
editionen eller Framtidsbildarna, Lars Eklund
(lars.eklund@linkoping.se).

Du missar väl inte att köpa

Jubileumsskrift
Upplev den spännande historien om
Kristdemokraterna i Östergötland från
1964 till 2004 i Lars Malmbjörks ord och
i ett rikt bildmaterial från 40 år. Dessutom
ett flersidigt minnesalbum i färg från
Kristdemokraternas jubileumsfest i
Östergötland 11 september 2004.

Är du intresserad av ett eget exemplar,
kontakta distriktsexpeditionen, tfn
013-10 16 20 eller skicka e-post till
per.larsson@kristdemokraterna.se



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

Ge medborgarbegreppet innebörd!
ATT VARA MEDBORGARE  innebär, enligt Svenska
Akademins Ordlista (SAO), att man är: ”med-
lem av det samhälle som en stat utgör”. Som
medborgare har vi gemensamma rättigheter men
också ett gemensamt ansvar. De styrande i ett
samhälle har, enligt min mening, ett stort infly-
tande över hur medborgarskapet utövas.

Hur vi som politiker betraktar invånarna kan
delvis förklaras utifrån vår politiska hemvist. För
en del är de främst ”kunder”, för andra ”service-
och bidragstagare”. Personligen vill jag se dem
som just medborgare, med betoning på den för-
sta delen av ordet.

I ett samhälle som blir mer och mer indivi-
dualistiskt finns risk att de medborgerliga, indi-
viduella rättigheterna betonas på bekostnad av
ansvaret för det som är gemensamma angelägen-
heter! En kund ser sig själv och sina behov som
centrala, en bidragstagare kan lätt hamna i en
beroendeställning där självkänslan och den per-
sonliga integriteten tar stryk. Samtidigt måste man
bevaka sina rättigheter för att kunna överleva.

HUR VI SER PÅ MÄNNISKORNA  i ett samhälle påverkar
i högsta grad våra förväntningar kring hur de
kan bidra till det gemensamma bästa. Det farli-
gaste som kan inträffa är att vi får medborgare

som inte känner sig sedda eller behövda. I stället
gäller det att alla inser att även deras bidrag till
det gemensamma bästa spelar en roll. Ungdo-
mar idag ställer ofta frågan ”Vem bryr sig?” och
frågan är befogad. Jag ser fram emot den dag då
de i stället hävdar ”Jag bryr mig och därför vill
jag göra det här!”.

Vi kan spara mycket pengar genom att var
och en drar sitt strå till stacken. Alla har ett an-
svar men en del behöver stöd av samhället för att
kunna utöva sitt medborgarskap.

JAG VILL SE MEDBORGARE  som är aktörer och inte
offer för omständigheterna. Jag förväntar mig
framför allt att var och en ställer upp på vissa
grundläggande och gemensamma spelregler.
Livet skulle bli lättare om var och en tog sin del
av ansvaret – och vi skulle spara mycket pengar.
Samtidigt får vi det samhälle vi förtjänar. Om vi
väljer att främst ta hand om människor i stället
för att ta vara på dem är det lätt att invånarna
känner sig som offer i stället för aktörer.

Låt oss börja redan i familjen och skolan! Vi
måste lära våra barn vad ett medborgarskap inne-
bär. Alla behövs och med ökad delaktighet får vi
även ett större engagemang och ansvar för sam-
hället.

ANN-SOFIE BERGELING


