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Ledare
från distriktsordföranden

KÄRA PARTIVÄNNER!  ”Fördel Kd”, skulle jag vilja utropa. Enligt en färsk SCB-undersök-
ning om svenskarnas partisympatier får vi 7,6 % av östgötarnas stöd när de har svarat på
frågan om vilket parti som är det bästa! När detta nummer av Östergyllen kommer ut
har den siffran säkert stigit ytterligare. Vi har anledning att sträcka på oss!

Inför Rikstinget hade vi en manifestation här i Linköping som fick ett väldigt
positivt gensvar. Kristdemokrater från olika delar av länet fyllde upp trottoarerna kring
korsningen utanför landstingshuset. Budskapet på affischtavlorna var: ”Tanka billigt –
sänkt moms på alla drivmedel!” Vi delade ut äpplen med en av valsekreteraren, Miriam,
egenhändigt framtagen etikett med texten: ”Bensinskatten är skrutt!” Många var de
bilister som visade tummen upp då de passerade oss och fick flygbladet om bensin-
skatten. Ännu en lyckad satsning, alltså!

På tal om foldrar och flygblad och annat textmaterial så får vi mycket beröm av
andra partier. De tycker att vårt material är proffsigt utformat med bra bilder och
säljande budskap. Vi får anledning att sträcka på oss ytterligare en gång, eller hur?

VÅR GÖRAN KLIVER FRAM  mer och mer och plockar fram många dolda
talanger. Visst är det t ex bra att bjuda på lite humor då och då, när
nu den förmågan finns. Vi är att gratulera som har den klart bästa
”Göran”!

Med allt detta i ryggen och mer därtill ska nu du och jag göra
vårt jobb. Som jag har sagt tidigare så är de enklaste sätten de
bästa. Samtala med människor, dela ut vårt fantastiska material
med de vinnande frågorna; avskaffa fastighetsskatten, sänk mom-
sen på alla drivmedel, myndigförklara föräldrarna genom att låta
dem göra egna val, gör det lättare för företagen att anställa och ge
de pensionärer som bara har garantipensionen att leva på ett väl-

behövligt tillskott på nästan 1000 kr i månaden!

KÄNN DIG STÄRKT  av opinionen, stolt över att vara
Kristdemokrat och inse att just din insats har bety-
delse. Om du utstrålar just detta kommer många
östgötar att lägga sin röst på vårt parti den 17
september – tack vare dig! Lycka till, allesam-
man!

Er stolta ordförande, som ser fram emot
att ta ledningen i valspurten!

ANN-SOFIE BERGELING
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Nu gäller det!
ETT FRAMGÅNGSVAL VÄNTAR för Kristdemo-
kraterna den 17 september! I alla fall om man
får tro traditionen. Vartannat år flyttar vi näm-
ligen fram positionerna rejält! Efter ett dåligt
val 1988 under riksdagsspärren gjorde Krist-
demokraterna sitt första rekordval 1991 med
en ökning upp till 7,1 procent. Valet efteråt
gick partiet tillbaka och klarade sig med nöd
och näppe kvar i riksdagen på 4,1 procent.
Valet 1998 var det dags för framgångsval igen.
Kristdemokraterna fick hela 11,8 procent! I
valet 2002 tappade man något ned till 9,1
procent. Nu är året 2006 och allt talar för en
rejäl ökning i opinionsstödet igen! Bli inte för-
vånad om slutresultatet på valnatten ger Krist-
demomkraterna minst 18 procent! Men, det
går inte av sig självt. Vi måste alla hjälpa till!
Ge dig ut den sista månaden och sprid det
kristdemokratiska valbudskapet!

PER LARSSON  REDAKTÖR

13 Bussresa till Sofiero slott
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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

Valupptakt för distriktet
Med en månad kvar till valet drar Kristdemokra-
terna i Östergötland i gång valkampanjen på all-
var lördag 19 augusti . Toppkandidaterna i riks-
dags- och landstingsvalet talar vid torgmöten i
både Linköping och Norrköping. Ett brassband
underhåller mellan talen. Kom till Lillla Torget i
Linköping kl 10.00-11.00 och till Prästgatan i
Norrköping kl 12.00-13.00. Därefter blir det torg-
möten med toppkandidaterna varje lördag fram
till valet. Även Motala, Vadstena och Mjölby får
besök. Se exakta tider i kalendariet på sidan 5.

Cafékväll i Stadshuset, Linköping
Onsdag 23 augusti kl 18.00 bjuder Kristdemo-
kraterna i Linköping in till cafékväll i Stadshu-
set, Linköping med utfrågning av toppkandi-
dater från staden i de tre valen. Kenneth Uvegård,
redaktör för Linköpings Tidning, är utfrågare och
de som ska svara är Yvonne Andersson och Ann-
Sofie Bergeling (riksdagen), Lars Eklund och Berit
K-Lehnér (landstinget) samt Jan-Willy Anders-
son och Patrick Vigren (kommunen). Lokalav-
delningen hälsar alla östgötar varmt välkomna
till Linköping för en intressant kväll.

Uppladdningsresa till Karlsborg
Lördag 26 augusti  anordnar Framtidsbildarna
i Östergötland en uppladdningsresa till Karls-
borg vid Vätterns västgötska strand. För att vi
ska stå stärkta inför valspurten väntar fästnings-
äventyr, teatern ”Det går an”, god mat och trev-
lig gemenskap.

Kristdemokratiskt lopp på Mantorptravet
Måndag 11 september  är alla kristdemokrater
och sympatisörer välkomna till Mantorptravet
för att heja på det kristdemokratiska loppet som
tävlar den kvällen. Du har också möjlighet att
möta kristdemokratiska toppkandidater och få
information om Kristdemokraternas politik.

Ingen egen valvaka - kom till Linköping!
Har inte din lokalavdelning planerat någon egen
valvaka, då går det alldeles utmärkt att komma
och fira med Kristdemokraterna i Linköping, som
anordnar kristdemokratisk valvaka i Café Kaffe-
kvarnen på Kungsgatan 30 i Linköping.  Det
blir god mat, underhållning, gemenskap och hela
tiden finns teves valbevakning på storbildsskärm.
På valdagen, söndag 17 september  kl 19.00

börjar det. Vil du komma, hör av dig till Per
Larsson, tfn 013-22 72 84, 0702-88 21 34
eller e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

Följ med till Paris i vår!
Framtidsbildarna i Östergötland anordnar vå-
ren 2007 en studieresa till Frankrikes huvud-
stad Paris. Kristdemokrater i Östergötland är vana
storstadsresenärer. De senaste åren har studiere-
sor gjorts till Bryssel, London och Berlin. På tur
står alltså Paris och på reseprogrammet står såväl
studiebesök, gemensamma aktiviteter och tid för
egna upplevelser. Ta chansen och följ med! Mer
information om tider, priser, program och övriga
praktiska upplysningar kommer att dyka upp
under hösten!
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Kalendarium
för hela distriktet

Lördag 19 augusti kl 10.00
Valupptakt med start av valrörelsen!
10.00 Torgmöte Lilla Torget, Linköping
12.00 Torgmöte Prästgatan, Norrköping

Lördag 26 augusti
Torgmöten med östgötska toppkandidater!
09.00 Torgmöte Motala
12.00 Torgmöte Prästgatan, Norrköping

Lördag 26 augusti  kl 10.00
Uppladdningsresa till Karlsborg i Västergötland.
Läs mer på sidan 4.

Onsdag 30 augusti  kl 18.00
Valledarträff för lokalavdelningarnas valledare
på distriktskansliet i Linköping.

Lördag 2 september
Torgmöten med östgötska toppkandidater!
12.00 Torgmöte Lilla Torget, Linköping
12.00 Torgmöte Prästgatan, Norrköping

Lördag 9 september
Torgmöten med östgötska toppkandidater!
10.00 Torgmöte Vadstena
12.00 Torgmöte Prästgatan, Norrköping
13.00 Torgmöte Lilla Torget, Linköping

Måndag 11 september
Kristdemokratiskt lopp på Mantorptravet. Läs
mer på sidan 4.

Fredag 15 september
Torgmöte med östgötska toppkandidater!
16.00 Torgmöte Mjölby

Lördag 16 september
Torgmöten med östgötska toppkandidater!
10.30 Torgmöte Lilla Torget, Linköping
11.00 Torgmöte Prästgatan, Norrköping

Söndag 17 september
Äntligen dags att rösta på Kristdemokraterna!!

Lördag 23 september
Regionala eftervalskonferenser.

Lördag 18 november
Kristdemokraterna i Östergötland har höst-
stämma i Söderköping.

www.e.kristdemokrat.se

Medlemsvärvningen går mot final!
Vid höststämman i Brunneby i november 2005
inleddes distriktets stora medlemsvärvningskam-
panj 2005-2006. Sedan dess har distriktet fått
55 nya medlemmar! Men fler måste det bli!! Fram
till valdagen, söndag 17 september, pågår täv-
lingen! Fina priser väntar för alla som värvar och
framförallt till de som lyckas värva riktigt många!
Läs mer på sidan 15 och sätt igång och ring fa-
milj, släkt, vänner, grannar och arbetskamrater!

Kommun- och landstingsdagarna 2007
Kristdemokraternas nationella kommun- och
landstingsdagar kommer 2007 till Östergötland,
närmare bestämt Linköping. Det ger alla östgöt-
ska kristdemokrater en god möjlighet att på nära
håll få ta del av allt det de nationella kommun-
och landstingsdagarna har att erbjuda. Boka där-
för redan nu in fredag-lördag 2- 3 februari .

Seniorförbundet fundrar
I den mån styrelsen klarar av att fundera i den
sommarvärme som råder när detta skrivs, så fun-
derar vi på vad vi skall roa oss med under hösten.
Klart är att vi åtminstone fortsätter som tidigare
med träffar kl 14 sista måndagen varje månad.
Klart är också att vi skall ha trevligt tillsammans,
oavsett vilket program styrelsen så småningom
lyckas fundera fram. Den 25 september får vi en
uppföljning av hur det gick i valet, och vad det
kan innebära för samhällets seniorkraft, men alla
medlemmar kommer att få hela höstprogrammet
med brev i god tid. Under tiden fram till valet
hoppas jag många av er skall kunna deltaga i
partytält och valstuga. En liten påminnelse om
medlemsavgiften har visat sig nödvändig. Man
erlägger 50 kr för år 2006 till plusgiro 622 42 44-
1. Jag måste också påpeka att denna avgift inte
utgör medlemsavgift i partiet. Vill man vara med
i Kristdemokraterna måste man betala den av-
gift som lokalavdelningen fastställer för varje
enskild kommun i länet. I Linköping är den 150
kr.



Ordet går till
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Toppkandidater i riksdagsvalet i Östergötland: Yvonne Andersson, Levi Eckeskog och Ann-Sofie Bergeling.

Tid för familjen - en källa till trygghet
Jag har i åtta år drivit familjepolitiska frågor i
riksdagen och det vill jag fortsätta med. De hand-
lar om att man ska kunna förena familjebildande
med studier och yrkeskarriär, om rätten till vård-
nadsbidrag, till barndagar och till graviditets-
peng. Om föräldraledighet för studerande,

om att bevara äktenskapet som samlevnads-
form mellan man och kvinna, samt rätten att ta
tjänstledigt för att följa med äldre anhörig till
läkare. Frågor som alla berör de kristdemokratiska
värdena.

Utgångspunkten för mitt engagemang är
övertygelsen om familjens viktiga roll för att män-
niskor ska må bra. Jag har själv erfarenhet av att
bilda familj samtidigt som jag studerat och gjort
så kallad yrkeskarriär. Livet får aldrig handla om
att antingen bilda familj eller ägna sig åt
yrkersverksamhet, alla måste tillåtas att själva välja
hur de vill kombinera viktiga roller i livet. Att ge
kraft och tid till familjen är att investera sitt livs-
kapital i samhällsbygget. Detta måste upp-
värderas och tillräknas ett meritvärde i samhället
i stort.

Att bygga en familj tar tid och kräver både

arbete och planering, men familjen ger så mycket
tillbaka i form av glädje och förtroende. De nor-
mer och sociala färdigheter man lär sig i en familj
utgör grunden för livet också tillsammans med
andra. Tilliten som utvecklas runt köksbordet
när med- och motgångar delas är oersättlig som
grund för att möta hårda krav i arbetslivet. Jag är
övertygad om att i ett längre perspektiv mår alla
bra av god gemenskap i familjen trots att det
ibland kan upplevas rörigt och kräver ansträng-
ning av var och en när alla samlas. Jag vet att
gemenskap ger trygghet och vi mår bra av att
räknas, bli sedda och efterlängtade. Detta ska-
par goda minnen att falla tillbaka på när det är
svårt. En familj sköts inte av sig själv, det krävs
att någon ger tid och kraft att hålla ihop relatio-
ner och ordna det praktiska. För att enskilda ska
få den kraften och tiden, behövs en ny familje-
politik.  

Vi kristdemokrater ska uppmärksamma fa-
miljens viktiga roll i samhället och samhällets
stöd till familjen. Om att tid med familjen i själva
verket är en källa till trygghet. Och trygghet be-
hövs för varje framgångsrikt samhälle.

YVONNE ANDERSSON

Vad ska ni göra i riksdagen?
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Vårt land behöver ett sammanhållande kitt som
ger vägledning för hela samhället men också för
varje enskild människa för att vårt samhälle ska
bli varmt och tryggt inför framtiden. Detta kitt
är kristen etik och människosyn, allmänt giltiga
värden som inspirerats och förvaltats av den
kristna traditionen. En inre kompass som ger väg-
ledning för ansvar och skyldigheter och minskar
behovet av detaljlagstiftning som ingen ändå kan
överblicka. Det är Kristdemokraternas stora och
viktiga bidrag till det svenska samhället.

Utifrån denna grund vill jag i riksdagen ar-
beta för

När jag möter människor som ber mig tala om
varför de borde rösta på Kristdemokraterna
brukar jag ta en bild till hjälp. Jag berättar om
pyramiden som består av tre lager. Längst ned
ligger vår värdegrund fast med tonvikt på kris-
ten etik och västerländsk humanism. Högst
upp, i form av en liten trekant, finns de poli-
tiska sakfrågorna. Det kan gälla familjen, före-
tagarna eller de äldre i samhället.

Mitt emellan dessa lager vill jag placera några
saker som har med våra gemensamma, djupt
liggande, mänskliga behov att göra. Vi kan
nämligen aldrig få till en ekonomisk tillväxt
med varaktighet om vi inte möjliggör även
människors växt! Vad är det då som vi behöver
oavsett ålder, ursprung och sammanhang? Jo,
det är för det första gemenskap och tillhörig-
het. Ingen vill vara utanför och alla vill höra
hemma någonstans. Den ofrivilliga ensamhe-
ten är ett av de största problemen i dagens sam-
hälle. För det andra har vi behov av att känna
oss värdefulla och efterfrågade. Vi har behov
av att kunna få utveckla våra förmågor utifrån
intresse och förutsättningar. Avslutningsvis har

- att föräldrar ska våga vara föräldrar, ge sina
barn en trygg start med värderingar som gör li-
vet lättare att leva. Valfrihet i barnomsorg som
ger föräldrar möjlighet att värna sina barns bästa.

- att äldre får värdig vård och omsorg, t ex
tillräckligt med särskilt boende

- att näringslivet får en bra grund för utveck-
ling

- att ransoneringarna inom vården i Öster-
götland prövas utifrån Hälso- och sjukvård-
slagens krav om likvärdig vård för alla i hela lan-
det.

LEVI ECKESKOG

vi behov av att uppleva struktur och samman-
hang i våra liv. Vi vill inte tappa kontrollen.
Mening och sammanhang är grundförutsätt-
ningar för trygghet.

Vart vill jag då komma? Jag menar att varje
politisk fråga borde ”prövas” i relation till dessa
tre, grundläggande behov. I annat fall kan vi
inte skapa ett mänskligare samhälle. Om vi tar
exemplet med barnet i skolan så ska vi göra allt
som står i vår makt för att motverka mobbning,
möjliggöra för varje barn att känna sig värdefull
och behövd utifrån sitt unika värde och, slutli-
gen, måste barnet veta vad som gäller i skolan t
ex beträffande förväntningar, regler och bemö-
tande.

Använd gärna ”modellen” i din egen poli-
tiska vardag och i mötet med väljare. Med de två
lagren i botten på pyramiden blir vi oslagbara i
den politiska argumentationen. Det blir tydligt
att vi inte är ett höger- eller vänsteralternativ. Vi
bygger underifrån och står på fast grund i den
tid som är! Jag lovar att arbeta för mänsklig till-
växt och ett mänskligare Sverige!

ANN-SOFIE BERGELING

Människosynsfrågor � en uppgift för riksdagen

Vi får inte glömma bort människors grundläggande behov!
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Kristdemokraternas toppnamn på de fem landstingslistorna. Från vänster: Levi Eckeskog, Lars
Eklund, Lena Käcker Johansson, Sven Brus och Nils-Ingvar Graan.

Ordet går till
toppkandidaterna i landstingsvalet

Vad ska ni jobba för i landstinget?
Vård på lika villkor utifrån egna behov
I landstinget i Östergötland skall vi Kristdemokra-
ter se till att vi får en trygg och säker vård hela
livet. Varje patient skall känna trygghet och tillit
och ges möjlighet att delta i sin egen vårdsituation
(autonomi). Kvinnor och män skall självklart få
vård på lika villkor men utifrån sina egna behov.
Just nu behöver vi satsa mer på barn- och ung-
domspsykiatri, åldrandets sjukdomar och cancer-
vården. I Östergötland behöver även ortopedin
både organisation och resurser för att motsvara
förväntningarna från patienterna. Landstinget
är en jätteorganisation som kräver högklassig led-
ning för att fungera. Ledarutveckling är därför A
och O i det fortsatta arbetet tillsammans med att
personal eller andra får möjligheten att själva leda
och driva vårdenheter.

Det regionala samarbetet i Östergötland (Öst-
sam) mellan kommuner och landstinget ska skapa
förutsättningar för ett fortsatt ”gott liv”. Utan
företag och jobb försvinner våra gemensamma
resurser. Eftersom vi efterfrågar mer och mer krävs
att våra gemensamma resurser ökar. Det sker ge-
nom att fler företag startas, genom att flera han-

delspartners nås inom landet men också utom-
lands. Utbildning, jobb och starta företag går
hand i hand. Vår region har alla förutsättningar,
men vi måste ta vara på dem! Vi Kristdemokrater
ser möjligheterna och ska verkligen jobba för att
Gnosjöandan slår rot i Östergötland

LARS EKLUND

Fullvärdig sjukvård för trygghet och tillit
Att kandidera i ett allmänt val är att söka andras
förtroende. Förtroende förpliktar. Det tar tid att
bygga upp och det går fort att rasera. Nu söker vi
kristdemokrater åter igen östgötarnas förtroende
för att skapa en trygg och säker vård hela livet. Vi
gör det utifrån ett genomarbetat och heltäck-
ande sjukvårdspolitiskt program men också uti-
från den tillit vårt parti byggt upp både i rikspo-
litiken och i östgötalandstinget. Väljarna litar på
Kristdemokraterna när det gäller vården och
omsorgen. Vi har visat det i vår nationella resurs-
fördelning och i våra lokala prioriteringar.

Trygghet, tillit och självbestämmande är vik-
tiga begrepp i hälso- och sjukvården. Den nuva-
rande landstingsledningen har raserat alla tre be-
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greppen och ersatt dem med otrygghet, ett ut-
brett politikerförakt och lösningar över huvudet
på människorna. Detta gäller inte minst i den
östra länsdelen. Norrköpingsborna har bokstav-
ligen gått man ur huset för att återfå en fullvär-
dig sjukvård. Förväntningarna på oss kristdemo-
krater och på en ny majoritet är därmed högt
ställda. Mot den bakgrunden är det ett stort för-
troende och en utmaning att få kandidera i min
hemmavalkrets.

Mycket talar för oss kristdemokrater i det här
valet men inga resultat uppnås av sig självt. Nu
krävs hårt och målmedvetet lagarbete. Jag är glad
att få vara en medspelare i det laget.

SVEN BRUS

Höj statusen för vården av äldre sjuka!
Gamla människor ska inte behöva ligga på en
hård brits på akuten och vänta på vård i timtal.
Så långt det bara är möjligt ska vården istället
komma till den äldre sjuke och där besluta om
och beställa eventuella undersökningar som inte
kan göras hemma. Behövs t ex röntgen ska pa-
tienten kunna åka direkt till röntgenavdelning,
utan att först vänta. Eftersom många äldre har
hjälp både från kommunen och landstinget är
det också oerhört viktigt att dessa kan samarbeta
på ett effektivt sätt och alltid sätta den äldre i
centrum. Det är ju vården som finns till för den
som behöver och inte tvärtom.

Överhuvudtaget behöver geriatriken (vården
av äldre sjuka) både ökad uppmärksamhet och
höjd status. Nog vore det bra om det var möjligt
att en specialist på äldres sjukdomar fanns mer
tillgänglig både i kommunernas boenden och
vid sjukhusens akutmottagningar. För sjukdo-
mar hos äldre har inte alltid samma symtom som
hos yngre och läkemedel verkar inte heller på
samma sätt. Ofta blir det dessutom alldeles för
många mediciner insatta, ibland med motver-
kande effekt.

Ja, det var lite tankar från mej. Jag jobbar
som sjuksköterska i äldreomsorgen i Kinda kom-

mun. Bor i Rimforsa, gift med Kjell. Två barn
kvar hemma Eric 18 och  Arvid 11.

LENA KÄCKER JOHANSSON

Vård till alla � Nej till ransonering!
Som kristdemokrat har jag alltid uppskattat vårt
partis betoning av den kristna etiken,
människosynen och värdegrunden. Den ger alla
människor samma absoluta och okränkbara
värde.

Vården i Östergötland har denna valperiod
gått igenom stora förändringar utan en tydlig
dialog med vårdens medarbetare. Två delar har
diskuterats flitigt, strukturförändringarna och
den s k ”svarta listan”, medicinskt motiverade
åtgärder som majoriteten beslutat att man inte
ska göra i Östergötland. Man ransonerar vård
och mediciner för Östgötar som ges i andra lands-
ting. Om man beräknar att de ”listade”
ransoneringarna för enklare åtgärder beräknas
spara 5 miljoner kronor så är det endast 0,5 pro-
mille av landstingets budget på ca 10 000 miljo-
ner, eller 10 miljarder. Ändå envisas man med
detta. Och kallar det för ”öppna prioriteringar”

Det har gått så långt att en företrädare för
dessa idéer på landstingets hemsida uttrycker att
”Om en behandling som kan förlänga en patients
liv med ett halvår kostar en halv miljon kronor,
bör den kanske inte användas av etiska skäl”.
Här ser vi exempel på att man missbrukar
prioriteringsbegreppet för dolda prioriteringar,
som drabbar de svårast sjuka. Även strukturfö-
rändringarna genomfördes så att de innebar dolda
prioriteringar. Detta är en etik som måste ersättas
av en annan etik, den kristna etiken. En trygg-
het för att ingen skall lämnas efter och att alla ska
komma fram.

Under kommande mandatperiod vill jag ar-
beta för att värna människovärdet i landstingets
verksamhet. Vård ska prioriteras framför annan
verksamhet. Detta vill jag också göra till en riks-
dagsfråga. Vård till alla – Nej till ransonering.

LEVI ECKESKOG GRUPPLEDARE I LANDSTINGET
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Rapport
från riksting 2006 i Göteborg

Stad, land och hederlighet på riksting!
Runt 800 kristdemokrater samlades i månads-
skiftet juni-juli i Göteborg för Kristdemokra-
ternas riksting. Från Östergötland fanns drygt
20 ombud och ersättare på plats. Huvud-
ärendena för rikstinget var tre propositioner
om storstadspolitik, landsbygdspolitik och
”Ett hederligare Sverige”.

Sol och värme spridde ut sig över det vackra
Göteborg när Kristdemokraterna samlade sig i
den fönsterlösa och luftkonditionerade kongress-
hallen i Svenska Mässan i Göteborg. Det fanns
med andra ord ingen risk att förhandlingarna
stördes av lockande utevistelse. Istället blev det
innehållsrika debatter med många talare, ett in-
spirerande tal av partiordförande Göran Hägg-
lund och ett tankeväckande miljötal av Krist-
demokraternas europaparlamentariker Anders
Wijkman.

Av de tre propositionerna var den om
storstadspolitik först upp till debatt. Från Öster-

De två östgötabänkarna under rikstinget i Svenska Mässans kongresshall i Göteborg röstade tillsammans
med övriga ombud igenom flera östgötska förslag.
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götland talade Sven Brus och berörde bl.a. mis-
sen att i propositionen inte använda det veder-
tagna storstadsregionbegreppet (Stockholm-Mä-
lardalen, Göteborg, Malmö-Köpenhamn samt
den fjärde storstadsregionen Linköping-Norrkö-
ping), och dessutom missen att inte östgötabänk-
ens yrkande på området var medtaget i hand-
lingarna. Yrkandet togs efter ett par inlägg upp
till behandling, men fick tyvärr inte bifall av rik-
stinget.

INOM FLERA ANDRA  områden vann dock östgöta-
bänkens förslag gehör. Östergötland valde också
att stödja förslag om att ha mer positiva skriv-
ningar om trängselavgifter, vilket också gick ige-
nom under rikstinget. Rikstinget beslutade också
att inte ha skrivningar om införande av kommu-
nal polis, något som stöddes av spridda ombud
på östgötabänken.

PER LARSSON
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Göran Hägglund inledningstalade på Rikstinget...
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...och möttes av stående ovationer!

På torsdagskvällen gavs utrymme för lite fritid. Här ser vi Lena-Britt och Kjell-Åke Rönnberg, Margaretha
Ericsson och Miriam Ericsson längs avenyn.

Östgötadelegationen väljer partistyrelse.
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Margaretha Ericsson i rikstingets talarstol.
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Glimtar
från Almedalen

ATT POLITIKERVECKAN I ALMEDALEN  i
Visby gick av stapeln första veckan
i juli, kan knappast ha undgått nå-
gon. Och de som läst tidningar,
lyssnat på radio och titat på TV
har sett och hört mycket om och
av Kristdemokraterna. Bland alla
partier syntes nämligen Kristde-
mokraterna näst mest i media och
slogs bara av det nuvarande reger-
ingspartiet.

Östgötska kristdemokrater var
välrepresenterade i Almedalen på
Kristdemokraternas dag månda-
gen den 3 juli och kunde höra
Göran Hägglund hålla tal med
skärpa, humor och allvar. Tidigare
under dagen bjöds en mängd olika
seminarier inom olika områden och
Villaägarna anordnade demonstra-
tion mot fastighetsskatten med
Göran Hägglund som talare. Da-
gen efter lyckades sedan Göran
Hägglund få med sig övriga bor-
gerliga partier på Kristdemokra-
ternas förslag i en historisk Allians-
överenskommelse.

DET KRISTDEMOKRATISKA GÄNGET från
Östergötland var mycket nöjda
med den kristdemokratiska dagen
i Visby och funderar på om det
inte är läge för ett återbesök nästa
år i sällskap med ännu fler östgöt-
ska kristdemokrater! Välkommen
med då!

PER LARSSON

Fokus på Kristdemokraterna i Visby!

Levi Eckeskog stiger på planet
från Norrköping till Visby.

Margaretha och Lars-Olof Erics-
son (till vänster) på seminarium.

En lådbil deklarerade Kristde-
mokraternas syn på beninskatt.

Maria Larsson hälsade Göran
Hägglund välkommen att tala...

...liksom Kdu:are med affischer!

Makarna Ericsson och Lars-Jo-
han Sunnerberg lyssnar på tal.

Göran Hägglund talade med tec-
kentolk.

Kristdemokraternas flagga vaja-
de över Visbys medeltida hus.

Iréne Langvik och Levi Eckeskog
i samspråk på Visby-restaurang.
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Solen över Visby på väg ned
innan hemfärd till Östergötland.
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Utlfykter
i Östergötland och Skåne

BLAND BLOMMANDE STORA RAPSFÄLT  och gröna kohagar infann sig några kristdemokrater
på Sänkdalens gård på Vikbolandet. Besöket bestod av tre avdelningar: informa-
tion om gården och den moderna verksamhetens uppläggning, rundresa över
markerna och samtal om jordbrukspolitik. Sedan 38 år tillbaka bedrivs här ett
ekologiskt jordbruk, även på den omfattande  arrendemarken. Det förutsätter
djurhållning, och korna är frigående i lagård och betesmarker. Rapsoljan används
till drivmedel och resten till foder. Ingen konstgödsel behöver köpas in. Korna
bestämmer själva när de vill bli mjölkade och ställer sig snällt i kö i en av de båda
automatiska mjölkningsstationerna. Allt fler östgötabönder övergår till ekologisk
odling, och det innebär bättre miljö, bättre produkter, bättre hälsa och bättre
ekonomi. Vi imponerades av den stora kunskap som bönderna Gunnarssons be-
sitter, och det är många besökare som får del av den kunskapen. En berikande dag
i lantlig miljö!

LARS MALMBJÖRK

Seniorerna på lantbruksbesök

Bussresa till Sofiero

YDRE LOKALAVDELNING MED Doris Andersson i spetsen arrangerade i slutet av maj 2006 en bussresa

till Sofiero slott utanför Helsingborg i Skåne. Lokale bussentreprenören och kristdemokraten

Karl-Erik Hagström var busschaufför och på den fullsatta bussen fanns resenärer från

lokalavdelningarna i Ydre, Kinda, Ödeshög och Tranås.



Kristdemokrater i Svenska kyrkan
- ett fristående förbund i den kristdemokratiska rörelsen

[Namn]

[Adress]

[Postadress]

Ja, jag vill veta mer om Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Skicka talongen till
Ebbe Ericsson
Gröna gatan 2
613 33 Åby.

»För dig som vill skilja på tro och politik
utan att förlora något av dem«

Vi vill arbeta aktivt för en levande kristen
församling där vi bor.
Vi vill ha gemenskap med andra som
bejakar sitt dop till Kristus Jesus.
Vi tycker att Svenska kyrkan har en
nyckelroll om Sverige ska vara ett ”kris-
tet” land i framtiden.
Vi tycker att demokrati är det bästa
redskapet för att ta vara på människors
engagemang.
Vi tycker att den kristdemokratiska
rörelsen är ett naturligt val för den som av
på Kristus vill leva helhjärtat i världen

Kurt Hedman, riksför-
bundets ordförande.

Styrelsen för Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Linköpings stift består
av: Ebbe Ericsson (ordförande), Kalle Sandell, Irene Oskarsson, Ann-
Sofie Bergeling och L-O Pettersson Stening ”Osquar” (sekreterare).
Ersättare är Eric Lundqvist och Ingegerd Widmark.

Ordförande för riksförbundet är Kurt Hedman. Han är också vårt
kyrkomötesombud med Åke Sundstedt som ersättare.

Vill du veta mer eller bli medlem?
Kontakta ordförande Ebbe Ericsson, tfn 011-604 63 eller 0730-54 86 77. Du kan också
maila till ”Osquar” larsove.p.stening@svenskakyrkan.se eller skicka in talongen nedan.



Värva fram till valet
Medlemsvärvningskampanj 2005-2006

Start Höststämman i Borensberg 1Höststämman i Borensberg 1Höststämman i Borensberg 1Höststämman i Borensberg 1Höststämman i Borensberg 19 november 20059 november 20059 november 20059 november 20059 november 2005

Final VVVVValdagen 1aldagen 1aldagen 1aldagen 1aldagen 17 september 20067 september 20067 september 20067 september 20067 september 2006

Vi måste bli fler!
!

Värva riktig
t många nynynynynya a a a a medlemmar och

följ med gratis 
gratis gratis 
gratis 
gratis på Framtidsbildarnas resa

till en Europeisk huvudstad våren 2007.

Tävla om fina enskilda priser och

priser för bästa lokalavdelningar!

Talong för ny medlemny medlemny medlemny medlemny medlem

[Namn]

[Adress]

[Postadress]

[Personnummer]

[Telefon]

[Mobiltelefon]

[Värvarens namn] [Värvares telefon]

Lämna talongen till distriktskansliet på
Drottninggatan 24 i Linköping, faxa till
013-10 11 06 eller skicka e-post till
ostergotland@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

I SKRIVANDE STUND är jag nyss hemkommen från Almedals-
veckan. På det första möte KDU höll i Visby så diskute-
rade vi vad som är etiskt att göra under kampanjande. En
KDUare, som tidigare har varit sosse, sa senare att han
hade blivit väldigt glad över just detta eftersom han under
alla de år som har hade varit aktiv i SSU aldrig hade varit
med om att de hade diskuterat vad som faktiskt är etiskt att
göra för att nå ut.

Ibland blir man som kristdemokrat lite orolig för att vi
själva inte alltid kan leva upp till den höga etiska nivå vi
talar om, men man inser rätt snabbt att vi faktiskt håller en
högre nivå än de andra partierna med kringorganisationer.
När jag besökte SSUs kongress i Linköping under året så
blev jag väldigt förskräckt över hur de diskuterade utifrån
hur de skulle kunna få folk att göra olika saker som sossarna
önskade. Själv var man ju van från KDUs riksmöten att
den moraliska aspekten av alla frågor vägde tyngst, något
som verkade vara helt frånvarande bland de unga socialde-
mokraterna.

Jag är stolt över att vi faktiskt under alla år har lyckats
hålla kvar ett etiskt perspektiv i den praktiska politiken,
men för att låna ett begrepp så är jag stolt men inte nöjd.
Vi behöver alltid forsätta att utveckla och bevara denna så
viktiga grund så att vi inte bara blir ett parti i mängden. Vi
måste våga att inte bara tala om etik utan även leva den.

DAVID HÖGBERG

Etiskt perspektiv på valkampanj


