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Ledare
från distriktsordföranden

KÄRA KRISTDEMOKRATER  i Östergötland! Jag hoppas att sommaren har inneburit tid för
återhämtning och reflektion. Nu är det dags att gå vidare på vägen mot ett maktöver-
tagande 2006! För visst vill vi vara med på banan när krafterna ska mätas? För att
detta ska bli möjligt så måste vi kunna presentera valsedlar med många kristdemokrater
som vill arbeta aktivt för vårt parti. För att nå dit så krävs det mycket arbete i varje
lokalavdelning med nominering av kandidater, provval etc.

Det är Kurt Hedman som är ordförande i nomineringskommittén för hela länet
och om det är någonting ni undrar över så är det honom ni ska kontakta. Dessutom
finns det en ordförande eller grupp (oftast lokalavdelningens styrelse) som är huvud-
ansvarig i respektive kommun. Även Per Larsson har meddelat att han ställer upp och
svarar på frågor samt ger råd kring detta. Det jag framför allt vill säga är att det är hög
tid att agera om ni inte redan har gjort det på den ort där du bor!

NU ÄR DET JU DESSUTOM så att vi har ännu ett val som är viktigt och som dessutom
inträffar redan i höst, den 18 september! Jag tänker naturligtvis på kyrkovalet.

Glöm inte att gå och rösta. Valdeltagandet brukar tyvärr vara
lågt men vi Kristdemokrater brukar få ett relativt stort stöd.
Inom svenska kyrkan har vi stora möjligheter att påverka kyr-
kans verksamhet i den riktning vi önskar. Genom verksamheten
kan kyrkan stötta de extra utsatta, vägleda unga människor i
samband med t ex konfirmationen och erbjuda familjestödj-
ande insatser som kristna förskolor, öppna förskolor samt famil-
jerådgivning. Vi behövs i kyrkopolitiken och vi är trovärdiga i
och med den värdegrund vi har. Ett bra valresultat i kyrkovalet
bidrar sannolikt till ytterligare valframgång vid riksdagsvalet!

Det är med glädje och förväntan som jag ser fram emot
hösten och valåret 2006. Det finns många godbitar som lockar

och utmanar; bussresan till Stockholm den 17 sep-
tember, kyrkovalet, ideologidagen den 22 okto-
ber, studieresan till Berlin, höststämman den 19
november och nomineringsstämman i januari!
Och sedan ska vi ju få en ombudsman på hel-
tid från den 1 oktober! Jag hoppas att ni alla
delar min känsla av positiv förväntan!

Er ordförande

ANN-SOFIE BERGELING
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Rösta i kyrkovalet!

Nu är det
EN DAG I SOMRAS besökte jag fjällbotaniska träd-
gården i Hemavan. Bland alla  växter från den
norrländska fjällvärden fanns några små vita
blommor från sydligare breddgrader. På skyl-
ten bredvid blommorna kunde man tydligt
läsa blommans namn, Edelweis. Sist jag såg
Edelweis var vid alpranden i tyska Bayern. Från
Bayern och alperna har Edelweisen färdats ända
till Hemavan i svenska fjällen. I Bayern trivs
inte bara Edelweis. Där trivs också Kristdemo-
kraterna. Vårt systerparti i den tyska delstaten
fick 60,7% av rösterna i delstatsvalet 2003.
Kan Edelweis slå rot i Hemavan, borde de krist-
demokratiska idéerna kunna få större genom-
slag bland de svenska väljarna. Om vi klarar en
tredjedel av våra bayerska kollegors valresultat
får vi 20% i valet nästa år! Det är nu det är
dags att börja jobba för det!

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
ostergotland@kristdemokraterna.se

8 Riksting i Skövde 2005

PER LARSSON  REDAKTÖR

dags!

16 Egna tankar

13 Familjedag i Ödeshög
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Aktuellt
i Distriktet

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

Stor valupptakt i Stockholm!
På dagen ett år innan valet 2006,
anordnar Kristdemokraterna en
stor valupptakt i Stockholm lördag

17 september 2005 . Kristdemokrater
från hela landet samlas för att visa att ”Vi tar
fajten” för ett bättre Sverige. Dagen börjar kl
11.15 i Folkets hus i Stockholm med stort möte
med Göran Hägglund, Maria Larsson m.fl.
Därpå sprider vi landets olika distrikt ut sig över
Stockholm och anordnar aktiviteter på olika torg
i huvudstaden. Upptakten avslutas med en stor
fest i Rålambshovsparken. Från Östergötland
avgår gemensam buss. Det kan finnas lediga plat-
ser kvar, så har du inte redan anmält dig, kon-
takta snarast Per Larsson, tfn 013-22 72 84 eller
Laila Freiman, tfn 013-10 16 20.

Medlemsvärvningskampanj går mot final!
Vid distriktets vårstämma i Skänninge lördag 19
mars inleddes årets stora medlemsvärvningskam-
panj för Kristdemokraterna i Östergötland. Nu
är kampanjen snart slut. Fredag 30 september är
sista dagen för att delta i kampanjens värvnings-
tävling. Än finns det alltså chans att vinna! Bästa
enskilda värvare får gratis delta i distriktets stu-
dieresa till Berlin 3-6 november 2005. Alla som
värvat minst en ny medlem enligt kampanjens
regler får gratis delta i den regionala kommun-
och landstingsdagen lördag 22 oktober 2005
(läs mer om den på mittuppslaget). Priser till de
mest framgångsrika lokalavdelningarna delas
också ut. Prisutdelning sker just 22 oktober.

Dags för provval!
Till nästa års rikdags-, landstings- och

kommunval behövs riktigt bra val-
sedlar med bra kandidater. Som ett led

i att få fram bra kandidater till listorna,
arrangerar distriktet ett provval med de personer
som nominerats till provval av medlemmar i di-
striktet. Provvalsförsändelse med provalsedlar,
kandidatinformation, provvalskuvert och infor-
mation kommer att skickas ut torsdag 15 sep-
tember och bör dyka upp i brevlådan hos alla
medlemmar under vecka 38. Sedan pågår prov-
valet fram till 31 oktober. Det är viktigt att alla
medlemmar noga tar del av informationen och
deltar i provvalet. Har du några frågor, kontakta
Kurt Hedman, ordförande i distriktets nomine-
ringskommitté, tfn 013-39 50 79 eller Per Lars-
son, tfn 013-22 72 84.

Kristdemokrater på torg och gator i länet!
Lördag 24 september 2005 kommer förhopp-
ningsvis alla östgötar som beger sig till de cen-
trala delarna av länets städer att se kristdemokra-
tiska jackor, ballonger och kanske ett och annat
partytält. Kristdemokraternas familjepolitik,
seniorpolitik och polititk för fler småföretag ska
spridas och berättas med hjälp av samtal och
foldrar. Håll alltså utkik efter kristdemokrater lör-
dag 24 september!

Storfrämmande i Östergötland 22 oktober
Lördag 22 oktober 2005 arrangerar Kristdemo-
kraterna i Östergötland en regional kommun-
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Kalendarium
för hela distriktet

Torsdag 15 september kl 15.00
Kristdemokraternas landstingsgrupp har
gemensamt gruppmöte med de borgerliga
kollegorna i landstinget på Hotell President i
Norrköping.

Lördag 17 september
Stor nationell valupptakt i Stockholm med
bussresa från Östergötland. Läs mer här intill!

Söndag 18 september
Kyrkoval. Rösta på Kristdemokrater i Svenska
kyrkan. Läs mer på sidorna 6-7.

Onsdag 21 september  kl 19.00
Distriktsstyrelsen har extra sammanträde på
distriktskansliet i Linköping.

Lördag 24 september
Kristdemokraterna syns på gator och torg över
hela Östergötland. Läs mer här intill.

Fredag 30 september
Sista dag i medlemsvärvningskampanjen som
startade på värstämman i Skänninge 19 mars.
Läs mer här intill.

Lördag 1 oktober  kl 10.00-14.00
Kristdemokraterna slår upp sitt partytält på
Gyllentorget i Linköping och bjuder linköpings-
bor och andra på information och fika.

Fredag 14 oktober
Kristdemokraterna har partifullmäktige i
Stockholm.

Lördag 22 oktober  kl 09.30-16.00
Regional kommun- och landstingsdag med
utbildning och ideologi på Valla folkhögskola i
Linköping. Läs mer på mittuppslaget.

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

Torsdag 3 november  - Lördag 6 november
Distriktets studieresa till Berlin.

Lördag 19 november  kl 09.30-15.45
Distriktets höststämma på Brunneby musteri i
Borensberg. Läs mer på sidan 15.

Måndag 28 november  kl 18.00
Kristdemokraterna i Linköping bjuder in till
julfest på Fenomenmagasinet i Gamla Linkö-
ping. Vill du vara med, kontakta Lisbeth
Forsberg, tfn 013-10 19 67.

Lördag 21 januari  kl 09.30-16.00
Nomineringsstämma för landstings- och
riksdagsval i Linköping.

och landstingsdag med utbildning och ideologi
på Valla folkhögskola i Linköping. Det blir före-
drag av andre vice partiordförande Mats Odell,
landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län
Anders Andersson, kommunstyrelsens ordfö-
rande i Markaryds kommun Bengt Germunds-
son, riksdagsledamot Yvonne Andersson från
Linköping och Kristdemokratiska student-
förbundets ordförande Patrick Vigren. Läs mer
om programmet och hur du anmäler dig på mitt-
uppslaget av denna Östergyllen. Anmäl dig se-
nast 7 oktober!

Rösta i kyrkovalet 18 september!
Även om uppladdningen inför valet 2006 re-
dan har satt igång får vi inte glömma bort att det
är val redan i år! Söndag 18 september är det
kyrkoval och den nybildade organisationen
”Kristdemokrater i Svenska kyrkan” ställer upp
till val. Läs mer om kyrkovalet och vilka kristde-
mokrater du kan rösta på på sidorna 6-7.

Höststämma på Brunneby Musteri
Lördag 19 november kl 09.30 är alla kristdemo-
krater i Östergötland välkomna till Brunneby
Musteri i Borensberg. Motala lokalavdelning står
som värd för 2005 års höststämma. Stämmans
tema blir ”Goda relationer - trygga familjer” med
föredrag av Irene Knopff från Centrum för ti-
diga insatser (CTI) och kåseri av Gudrid Han-
sen, Kisa. Som vanligt blir det stämmoförhand-
lingar, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddags-
kaffe. Dessutom går årets stämma i konstens
tecken. Läs mer om stämman och Lisbeths Fors-
bergs konstupprop på sidan 15.

Seniorförbundet i Östergötland
Östgötaseniorerna fortsätter med träffar sista
måndagen i september, oktober och november.
Ett informationsblad för hela hösten kommer
med posten mot slutet av september.

LINNEA BRITSE  SEKRETERARE
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Aktuellt
i kyrkopolitiken

Rösta på kristdemokrater i kyrkovalet!

Åke Sundstedt, Ann-Sofie Bergeling och Kurt Hedman toppar
kyrkomöteslistan från Linköpings Stift för Kristdemokrater i
Svenska kyrkan.
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Kyrkomötet
Linköpings Stift

1. Kurt Hedman
2. Åke Sundstedt
3. Carina Nilsdotter
4. Ann-Sofie Bergeling
5. Eric Lundqvist
6. Åke Skiöld
7. Irene Oskarsson
8. Ebbe Ericsson

Precis ett år innan valet till riksdag, landsting
och kommun är det dags för kyrkoval. Kristde-
mokraterna har som parti ställt sig utanför
kyrkopolitiken, men många kristdemokrater
är valbara genom den nybildade organisatio-
nen Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Nu är
det din uppgift att se till att de får vara med
och arbeta för levande församlingar i Svenska
kyrkan!

Årets kyrkoval är det första för organisationen
Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Trots att or-
ganisationen är fristående från partiet Kristdemo-
kraterna är släktbanden starka. De flesta av kan-
didaterna är också aktiva i partiet. Ett bra valre-
sultat för Kristdemokrater i Svenska kyrkan i årets
kyrkoval är också en viktig och positiv uppladd-
ning inför nästa års val till kommun, landstings
och riksdag. Därför är det oerhört viktigt att alla
kristdemokrater som är medlemmar i Svenska

kyrkan beger sig till sin vallokal söndag 18 sep-
tember och röstar på Kristdemokrater i Svenska
kyrkan.

DE VIKTIGASTE FRÅGORNA  för Kristdemokrater i
Svenska kyrkan i Linköpings Stift är:

- Effektivare organisation i stift och försam-
lingar för att kunna satsa mer på barn- och ung-
domsarbete.

- Kyrkans gårdar och församlingshem ska
vara mötesplatser och missionsstationer där män-
niskor på ett otvunget sätt kan möta kristen tro.

- Svenska kyrkan ska se över möjligheten att
erbjuda alternativa äldreboenden.

Undrar du över något, kontakta Lars-Ove
”Osquar” Pettersson Stening, tel 011-34 20 20,
011-15 75 56, 070-762 27 60 eller e-post till
larsove.p.stening@svenskakyrkan.se
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Toppkandidater till stiftsfullmäktigevalet i Linköpings Stift. Från vänster: Åke Sundstedt, Ann-Sofie Bergeling,
Lars-Ove ”Osquar” Pettersson Stening, Irene Oskarsson, Levi Eckeskog och Ingvar Björkman.

Stiftsfullmäktige
Domprosteriet,

Kinda, Åtvid

1. Ann-Sofie Bergeling
2. Tommy Sennehed
3. Anita Hedman
4. Kalle Sandell
5. Per Larsson
6. Gunilla Axén
7. Kurt Hedman
8. Kurt Enström

Stiftsfullmäktige
Norrköping, Vikboland,

Hammarkind

1. Lars-Ove P. Stening
2. Ebbe Ericsson
3. Lena Rudelius
4. Gunilla Axén
5. Carin Stenström
6. Hans B. Johansson
7. Ingrid Haméus
8. Johan Turesson

Stiftsfullmäktige
Vedbo, Ydre

Folkungabygden

1. Irene Oskarsson
2. Johan Broman
3. Carina Nilsdotter
4. Doris Andersson
5. Göran Mällberg
6. Åke Sundstedt
7. Mats Antonsson
8. Ingvar Björkman

Stiftsfullmäktige
Motala,

Bergslag

1. Ronny Fransson
2. Carin Stenström
3. Alf Engholm
4. Åke Gustafsson
5. Levi Eckeskog
6. Börje Bergvall
7. Nils-Ingvar Graan
8. Ingrid Haméus

Stiftsfullmäktige
Tjust, Sevede,

Aspeland

1. Ingvar Björkman
2. Åke Sundstedt
3. Åke Skiöld
4. Ingrid Haméus
5. Lars Eriksson
6. Tamara Vahllöf
7. Carina Nilsdotter
8. Rune Jonsson
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Rapport
från Riksting i Skövde 2005

Het debatt på riksting i varmt Skövde!
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Arena Skövde var fullsatt till sista bänk när Göran Hägglund inledningstalade rikstingets första dag.

Utomhus sken solen från en klarblå himmel,
luften var varm och badanläggningen vid Are-
na Skövde var välbesökt. Inomhus höll luft-
konditioneringen den stora konferenssalen
sval, men lyckades inte helt tränga bort de
heta debattvågorna vid 2005 års riksting.

Östgötabänken vid årets riksting hade möjlighet
att ha fjorton ombud och fjorton ersättare. De
flesta av de som valdes vid vårtsämman i Skän-
ninge i mars var på plats i Skövde i månadsskiftet
juni-juli. Den östgötska delegationen inledde varje
förhandlingsdag med ett morgonmöte då man
gick igenom de ställningstaganden som fastsla-
gits ett par veckor tidigare vid ett kvällsmöte i
landstingshuset i Linköping. Bland annat fanns
ett knippe rikstingsmotioner från Östergötland
att ta ställning till. Tillsammans med motioner
från övriga distrikt och associerade förbund bil-
dade de en tjock lunta som förvarnade om många
och långa debatter. Visserligen var schemat för

rikstinget välfyllt av debattpass, men trots det
blev det utrymme även för andra inslag.

ORDFÖRANDETEAMET MED riksdagens vice talman
Helena Höij i spetsen med förre partisekretera-
ren och nuvarande riksdagsledamoten Sven-
Gunnar Persson och studentförbundets ordfö-
rande och linköpingsbon Patrick Vigren som
bisittare, höll hårt i klubban och lyckades hålla
koll på debattiden. Trion fick klubba igenom
avslag på motioner om folkomröstning om EU-
konstitution, avslag på motioner om folkomröst-
ning om äktenskapet och avslag på motioner om
borttagandet av den andra karensdagen, men
t.ex. bifall till linköpingsbon Niklas Alskogs
motion om pojkars studieresultat. De tre tidi-
gare föregångna av långa och heta debatter med
många talare.

Utöver motionsdebatter och övriga rikstings-
förhandlingar fick alla ombud och många andra
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åhörare höra ett strålande inledningstal av parti-
ledare Göran Hägglund. Talet inbjöd till flera
skratt, men självklart och mycket tungt alvar.
Bland annat sa Göran Hägglund: ”Det offent-
liga rummet hotas. Våra inre platser kränks. Vål-
det tar över gatorna. Sexualiseringen fyller löp-
sedlar och magasin. Pornografins snedvridande
bilder kopplar upp sig mot våra barn via Internet.
Alkoholen säljer sig via lömsk marknadsföring.
Då är det märkligt att den stora faran tydligen är
att ’Den blomstertid nu kommer’ fortfarande
sjungs på skolavslutningarna…”

PÅ FREDAGSKVÄLLEN BJÖDS  till sedvanlig rikstings-
fest. Denna gång i Blå Hallen vid Billingehus på
berget Billingen med vidunderlig utsikt över
Skövde och omkringliggande landsbygd. På fes-
ten serverades god mat, bjöds på gott värdskap
av lokala kristdemokrater och överraskades med
förstklassig underhållning i form av solo- och
duettnummer med artisterna Sanna Nielsen och
Frank Ådahl.

När ombud och andra rikstingsdeltagare på
lördagen tog farväl av Skövde, kunde konstate-
ras att det till största delen varit ett lyckat riksting
med många både givande och trevliga inslag.
Nästa år bjuder Göteborg in till riksting, något
som ett par gästande kaninöron påminde om...

PER LARSSON

Göran Hägglund talar traditionsenligt vid ståbord,
med teckentolk och projicerad på storbildsskärm.

Östgötabänken i röstningstagen. Närmast i bild syns
Iréne Langvik, Levi Eckeskog och Ann-Sofie Berge-
ling.

Vid fredagskvällens rikstingsfest avtackades parti-
presidiet Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats
Odell med västgötsk present och stående ovatio-
ner.
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Sanna Nielsen och Frank Ådahl bjöd på förstklassig
sång- och musikunderhållning tillsammans med ett
mycket kompetent kompband under fredagskväll-
ens rikstingsfest.
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Glimtar
från Almedalen 2005

Soligt och fullsatt i Almedalen!
Göran Hägglund och teckentolk vid Kristdemokraternas dag i Almedalen 3 juli 2005.
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Pressuppbådet var stort när Göran Hägglund ta-
lade. Även Görans yngste son hade kameran med!

Under ett par veckor i början av juli fick hela
Sverige en rejäl dos av sol och värme. Själv-
klart fick solens och vindarnas ö Gotland en
stor del av den värmeböljan. Almedalsveckan
i Visby var inte undantagen. Som förste talare
inledde Göran Hägglund politikerveckan med
ett storstilat tal inför en månghövdad publik.

Framåt kvällen när Göran Hägglunds tal skulle
börja hade den mest tryckande värmen dämpats
något och bland sitt- och ståplatserna runt sce-
nen i Almedalen var det behaglig sommarkvälls-
temperatur. Den rikskände gotlandsmusikern
Göran Ringbom med band inledde kvällen med
att sjunga, spela och leda publiken i allsång av
”Snabbköpskassörskan”. Sedan var studen inne
för förste vice partiordförande Maria Larsson att
introducera partiledaren Göran Hägglund. Vid
det laget hade publiken växt och vana Alme-
dalsbesökare talade om en ovanligt stor åskådar-

skara. Göran Hägglund höll ett applåderat tal
med humor, allvar och ett par nya konkreta för-
slag. Det som fick mest uppmärksamhet i media
var det från rikstingsmotioner inspirerade försla-
get att ge skolor möjlighet att pröva gemensam
skolklädsel som ett sätt att minska mobbning.

PER LARSSON
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Rapport
från prisutdelning

Daniel Forsberg och Laila Freiman hugger in på
smörgåstårtan som Linköpings lokalavdelning vann
som bästa lokalavdelning i föregående medlemsvärv-
ningstävling. Vilken lokalavdelning vinner härnäst?

Annonsera
i Östergyllen!

Kontakta JanWidmark
Nygatan 10, 582 19 Linköping

tfn 013-23 96 38, 0494-205 10, 0706-23 88 96
e-post: jan.widmark@telia.com

Varför köpa nya?
när du trivs så bra i de gamla!

&Skomakeri
Nyckelservice

Sevket Demir
Torggatan 1 tfn 013-10 15 60

Öppet: Måndag-Fredag 9-18. Lördag 9-13.
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Smörgåstårta i Kornettgården!
Vid distriktets vårstämma i Skänninge i mars
förrätades prisutdelning i den medlemsvärv-
ningskampanj som pågått från höststämman
2004 till och med februari 2005. Bästa lokal-
avdelning blev Linköping och priset var smör-
gåstårta vid ett medlemsmöte under våren.

Måndagen den 23 maj bjöd Linköpings lokal-
avdelning in sina medlemmar till medlemsmöte
på Kornettgården i Flistad på vägen mellan Lin-
köping och Fornåsa. Kornettgården är ett mu-
seum med samlingar och uppbygda interiörer
från hem, arbetsplatser och affärer under 1900-
talet. Utöver visning, rundvandring och giss-
ningstävling kring äldre hantverksföremål hann
lokalavdelningens styrelse ha ett styrelsemöte
innan det blev dags för prisutdelning. Lars Ek-
lund tackade som representant för distriktets
verkställande utskott lokalavdelningens ordfö-
rande Lisbeth Forsberg för instaserna i medlems-
värvningstävlingen, och sedan kunde mötesdel-
tagare i alla åldrar hugga in på smörgåstårta från
konditori i Boxholm. Mätta, nöjda och belåtna
satsar nu Linköping på att vinna även den pågå-
ende tävlingen, så det är bäst att de andra tolv
lokalavdelningarna värvar ordentligt, så att inte
alltid Linköping vinner . . .
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Aktuellt
från Mjölby lokalavdelning

EN HÄRLIG AUGUSTIKVÄLL  samlades
kristdemokraternas kommunpolitiska grupp
och styrelse i Mjölby till upptaktsmöte. I år
var träffen förlagd till den nya lokalen i
Spångsholm. I vår lokalavdelning har det
blivit tradition att starta upp höstens aktivi-
teter med en upptaktskväll i gemenskapens
tecken men någon inbjuden talare. I år hade
turen gått till vår partisekreterare Urban
Svensson.

Att träffas och umgås under trevliga for-
mer utan tunga kommunala handlingar
känns värdefullt. Kvällen startade ute med
grillning och trevligt umgänge kring dukat
bord. För att sedan fortsätta inne med kaffe
och ett anförande av Urban Svensson som
till stora delar handlade om kristdemokratisk
familjepolitik.

IRÉNE LANGVIK  GRUPPLEDARE

Lokala kristdemokra-
tiska företrädare i Mjöl-
by kommun firade höst-
upptakt tillsammans
med partisekreterare
Urban Svensson i träd-
gården utanför lokalav-
delningens nya lokal.

Kristdemokraternas partisekreterare Urban Svensson in-
spekterar Mjölby lokalavdelnings nya lokal i samband med
besöket vid höstupptakt.

Upptaktsmöte med partisekreteraren!
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Nationaldag blev familjedag i Ödeshög

På torget
med Ödeshögs lokalavdelning

MÅNDAG 6 JUNI 2005  var första gången som Sveriges
nationaldag firades som helgdag. Kristde-
mokraternas lokalavdelning i Ödeshög  passade
på att på en gång göra den nya helgdagen till en
kristdemokratisk högtid. Kristdemokraterna bjöd
in hela Ödeshög till familjedag på torget.

Dagen till ära hade man bjudit en mycket
celeber gäst i form av Kristdemokraternas förste
vice partiordförande, Maria Larsson. Trots detta
föll en och annan regndroppe på de församlade
Ödeshögsborna i olika åldrar. Men vem störs av
lite regn? Lokalavdelningen lättade upp stäm-
ningen med en mängd olika aktiviteter och pro-
graminslag.

EN BARNKÖR BJÖD på sång, en dansgrupp visade
upp sin taktkänsla, ponnyridning erbjöds hå-
gade ryttare och självklart höll Maria Larsson tal.
Som tack för sin medverkan fick Maria en bu-
kett med liljekonvaljer av en av familjedagens
yngre deltagare.

Familjedagen på national-
dagen i Ödeshög var fylld
med aktiviteter: Barnkör,
dansuppvisning, ponny-
ridning och tal av Maria
Larsson, som ockå fick en
bukett blommor av en å-
hörare.



Rapport
från Yvonne & Sven

FAMILJEPOLITIKEN SKA KOMMA  fram starkt under
valåret. Vi har de bästa förslagen och ska mark-
nadsföra dem, göra våra förslag verklighets-
nära så folk förstår. Vi ska tex tala om varför vi
vill ha så många barndagar och varför vi vill
erbjuda graviditetspeng. Vår familjepolitik
utgår från värden som inte har med pengar
att göra men som får ekonomiska konsekven-
ser.

Barnens bästa är alltid vår utgångspunkt.
En familj med äktenskapet som utgångs-
punkt är stabilare än andra familjer. Det mår
barnen gott av men också de vuxna.

En familj blir inte bra av sig själv. Någon
måste ta på sig
ansvaret att skapa
den trygga famil-
jegemenskapen
som barnen har
rätt till. Det tar tid
att lära barn de
normer och vär-
deringar som ger
tryggheten. Därför ska en förälder  kunna välja
att vara hemma med sitt barn de första åren.
Samhället behöver inte betala mer än för en
barnomsorgsplats.

Föräldrar måste ges förutsättningar att
bygga trygga familjer. Individuella önskningar
kan tillfälligt få stå tillbaka för familjens bästa.
På sikt lönar det sig och föräldraskapet är ett
livsuppdrag. Barn behöver sina föräldrar och
föräldrar behöver över tid sina barn. Mänsk-
lig gemenskap i fasta, nära relationer är en
trygghet under hela livet. Jag är övertygad
om att när familjen mår bra får också såväl
barn som föräldrar sina individuella behov
tillgodosedda. Vi ska ge förutsättningar för
ett gott familjebygge.

YVONNE ANDERSSON

NU HAR VALVINDARNA  redan börjat blåsa. Mycket
kommer att handla om de drygt en miljon svens-
kar som varje vardag tvingas stanna hemma från
arbete och delaktighet. Arbetslivet handlar ju
inte bara om försörjning utan är i högsta grad
en fråga om människovärde. För många finns
ingen arbetsplats att gå till och nästan 700 000
är hemma på grund av förtidspension eller
långtidssjukskrivning. Självklart är många di-
agnoser medicinskt berättigade. Men många ar-
betsföra personer, i alla åldrar, tvingas också till
utanförskap på grund av regeringens miss-
lyckade politik. För att snygga till statistiken
över sjukpenningdagar och minska statens kost-

nader skickas nu
många unga män-
niskor över i för-
tidspension mot
sin vilja. Konse-
kvensen blir kraf-
tigt sänkt ersättning
och små chanser
(mindre än 1%

under 2004) att komma tillbaka till arbetsmark-
naden.

Till Almedalsveckan tog Maria Larsson och
jag fram en rapport vi kallat ”Åter till arbetet”.
Här finns 17 konkreta förslag till en ny politik
som sätter individen i centrum och ger värdig-
het och delaktighet i stället för utanförskap. Vi
vill reformera hela sjukskrivningssystemet och
införa en FRISK-försäkring som garanterar varje
sjukskriven en snabb och personlig rehabilite-
ring med sikte på återgång till arbetet. Ibland
kanske till ett annat arbete. Idag erbjuds inte
ens var tionde sjukskriven detta trots att 2/3-
delar av de som rehabiliteras kan återgå till ar-
betet helt eller delvis. Alla våra 17 förslag utgår
från den kristdemokratiska människosynen.  

SVEN BRUS
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FÖR ETT TAG SEDAN fick jag en idé. Valet kommer
snart i rasande fart att uppta tid och ekonomi i
lokalavdelningar och i distriktet. Talet om att
många bäckar små gör en stor å tar jag fasta på.
I Östergötland har vi en hel del kristdemokrater
som sitter i sina stugor och målar, stickar, syr,
virkar, svarvar och snickrar. De behöver bli be-
kräftade för sitt konstnärskap. Anonyma
talonger kan kanske behöva bli upptäckta!

På Brunnby Musteri i Borensberg, där
Kristdemokraterna i Östergötland i år håller
sin höststämma, finns utöver försäljning och
servering även utställningslokaler. När jag själv
hade utställning under juni månad i år frågade
jag om jag preliminärt kunde boka utställning-
slokalen på Brunneby musteri i november må-
nad för utställning av olika kristdemokraters
alster. Därför kommer nu detta upprop!

ALLA SOM VILL VARA MED  och bidra med saker till
utställning och försäljning, där behållningen
går till distriktets valfond är välkomna att kon-
takta mig. De pengar som kommer in skulle
t.ex. kunna användas till att hyra en större bil
för att kunna åka runt i länet och dela ut val-

material och tala med folk. En sådan satsning
kommer ju alla i distriktet till del. Det finns
säkert även många fler förslag på vad peng-
arna skulle kunna användas till under valrö-
relsen.

Jag har vidare frågat Brunneby Musteri
om det är möjligt att i samband med distrikt-
stämman sälja de alster som ännu inte blivit
sålda i form av en auktion. Den förfrågan mötte
inga hinder!

Brunnby Musteri förbehåller sig rätten att
se det vi ställer ut i lokalen i samband med
uppsättning 1 november, för att ha lite koll på
alstrens kvalitet.

JAG ÅTAR MIG GÄRNA  att hålla i detta men blir
glad om det finns fler som kan hjälpa till. Du
kanske känner någon som kan skänka saker till
detta? Låt fantasin flöda! Du som har fler  för-
slag och tankar om detta kan väl höra av dig så
att vi kan slå ihop våra kloka tankar och göra
något bra för Kristdemokraterna! Hör av dig
till  Lisbeth Forsberg, tfn 013-10 19 67 eller
e-post lisbeth.forsberg@lio.se

LISBETH FORSBERG

Att dra sitt strå till stacken

Höststämma 2005
på Brunneby Musteri, Borensberg 09.30 Registrering och kaffe

10.00 Stämmoförhandlingar
12.00 Informationer
12.30 Lunch med kaffe på maten
13.30 �Goda relationer - trygga familjer�

Irene Knopff, Centrum för tidiga insatser
(CTI) talar om hur föräldrarollen kan
stärkas.

14.30 Bensträckare
14.45 Kåseri av Gudrid Hansen, Kisa
15.15 Kaffe
15.45 Auktion av konstverkKallelse skickas ut till alla ombud i slutet av oktober.

Lördag 19 november
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Egna tankar
från en kristdemokrat

Mot en valseger 2006!
ALLIANSEN ÄR I SKRIVANDE STUND  mer överens än på länge
och opinionssiffrorna tyder på en borgerlig valseger. För
Kristdemokraterna är dock opinionsläget inte så bra.
Mellan fyra och sex procent kan tänka sig att rösta på vårt
parti om det vore val idag och det är naturligtvis alldeles
för lågt.

Vi har nyligen sett Göran Hägglund dammsuga vil-
lan i Bankeryd, samt ett 30-tal journalister springa om-
kring i hans trädgård under tiden vilket mycket bra medi-
egenomslag. Tyvärr leder inte detta automatiskt till en
valseger. Forskning visar att det främst är vi som redan
har ett politiskt intresse som påverkas av vad medierna
sänder ut om de olika partierna. Det som påverkar den
”vanlige” väljaren är i stor utsträckning dennes nära och
kära och inte ledarskribenter och tv-debatter, som så
många tror.

SÅ UT OCH PÅVERKA  alla ni känner att rösta på rätt parti,
Kristdemokraterna! Ut och påminn alla småbarnsföräldrar
ni känner vilket parti det är som står upp för deras rättig-
heter att fritt få välja barnomsorg. Säg till alla äldre i er
bekantskapskrets att det är Kristdemokraterna som är det
enda parti som fullt ut står på deras sida. På detta sätt kan
vi starta en positiv cirkel som leder till en borgerlig valse-
ger 2006. Och - allra viktigast - att Kristdemokraterna
får ett starkt inflytande i en ny regering!

LOUISE AXELSSON


