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Ledare
från distriktsordföranden

AdventsljusstAkAr och Adventsstjärnor har just kommit på plats, det blåser 
snålt och snön ligger i drivor på fönsterblecken. Tidigare under dagen var 
jag på Julmarknad i vårt lilla centrum. Jag handlade lussekatter, struvor, 
knäck och en fin Julkrans att hänga på dörren. Det känns att julen inte 
är långt borta…..julen med sitt budskap om frid och fred. 

Under hösten har det också blåst snåla vindar inom partiet, och så 
särskilt fridfullt har det då inte varit. Efter ett dåligt val analyserar vi 
och vänder ut och in på det mesta – och så ska det vara. Vi ska lära oss 
av de misstag som gjorts. Vår ledare Göran Hägglund, som bär ett stort 
ansvar på sina axlar, har blivit ordentligt granskad och också ifrågasatt i 
media, av dem som har tillgång till de arenorna.

jAg tänker på ofullkomlighetstAnken, en tanke som jag gillar och som 
finns beskriven i vårt principprogram. Den tanken får vi nu alla ta till 
oss när vi själva analyserar vårt eget arbete för partiet, våra brister och 
felprioriteringar. Ofullkomlighetstanken ger en insikt om att ingen ensam 
står för den kompletta sanningen. Detta ger oss en ödmjuk inställning 
till varandra och till politikens möjligheter.

Efter en tuff höst önskar jag er alla en välförtjänt vila under Jul- och 
Nyårshelgen. Passa på att läsa en god bok eller något annat som just du 

gillar att koppla av med. Och så ett tips; 
Plocka gärna fram kristdemokraternas 
principprogram och bläddra lite i den. 
Man snappar alltid upp något guld-
korn som man blir glad av. Det ger dig 
inspiration att ta nya tag 2011. 

Varma Jul- och Nyårshälsningar 
från er distriktsordförande 

mArgArethA ericsson

Snålblåst och värme
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Det kan bli bättre!
Den kristdemokratiska framgångskom-
munen Ödeshög sällar sig nu till de drygt 
120 kommuner som hittills infört det kom-
munala vårdnadsbidraget. Därmed får även 
Ödeshögsföräldrar en något bättre valfrihet 
inom barnomsorgen. Det är förstås positivt 
och något att glädjas över. Men, vi kan 
förstås inte som kristdemokrater vara nöjda 
med det. Vårt mål är ju inte ett bidrag på 
3000 k som kan användas under en mycket 
begränsad tidsperiod av famljer i mindre 
än hälften av landets kommuner. Vårt mål 
måste vara att ge alla landets familjer verklig 
valfrihet inom barnomsorgsområdet under 
hela barnens uppväxttid. Vi behöver därför 
utveckla och förbättra vårdnadsbidraget till 
något mycket bättre. Kristdemokraterna 
är det enda partiet som tar valfrihet för 
familjer på allvar - och det måste synas i 
konkreta förslag!

per lArsson REDAKTÖR
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Glimtar
från valrörelsen 2010

Nu är förhandlingarna klara
- här finns Kristdemokraterna 2011-2014

Uppdrag i landstinget

Landstingsråd och gruppledare
Levi Eckeskog, Boxholm

Landstingsstyrelsen
Sven Brus, Norrköping, ledamot
Magnus Oscarsson, Ödeshög, ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Levi Eckeskog, Boxholm, tredje vice ordförande
Stefan Redéen, Linköping, ersättare

Beredning för regional utveckling
Sven Brus, Norrköping, ledamot

Beredning för samverkan
Lena Käcker Johansson, Rimforsa, ledamot

Beredning för behovsstyrning
Levi Eckeskog, Boxholm, ordförande

Patientnämnden
Sofie Drake, Finspång, ersättare

Brukardialogberedningar
Berit K-Lehnér, Linköping, ordförande (nr 5)
Eva-Britt Sjöberg, Norrköping, ledamot (nr 2)
Karin Starkhammar, Mjölby, ledamot (nr 3)

Rådet i frågor om funktionsnedsättning
Noomi Nilsson, Norrköping, ledamot

Pensionärsrådet
Martina Axene, Motala, ledamot

Stiftelsen Östergötlands Länsteater
Anders Eksmo, Söderköping, ledamot

Urval av kristdemokraternas

Levi Eckeskog talar under den inledande gruppledar
rundan i finansplanedebatten vid landstingsfullmäktiges 
sammanträde 23 november 2010.
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i förrA numret Av östergyllen presenterade vi valresultat i procent och mandat, samt vilka personer 
som blivit ledamöter i fullmäktigeförsamlingarna i länets kommuner och landstinget. Sedan 
dess har förhandlingar pågått för fullt om poster och uppdrag för mandatperioden 2011-2014. 
Östergyllen ger här några glimtar från hur förhandlingarna utfallit.

mandatperioden 2011-2014

Stiftelsen Östgötamusiken
Sam Hellgren, Söderköping, ersättare

Styrelsen för Lunnevads folkhögskola
Lars Eklund, Askeby, ordförande

AB Kinda Kanal
Nils-Ingvar Graan, Borensberg, ordförande

Landstingets Revisorer
Jan Widmark, Linköping, revisor

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund
Tommy Sennehed, Östra Skrukeby, ledamot

Förvaltningsrätten
Solveig Danielson, Kisa, nämndeman
Linus Dagbäck Printz, Vadstena, nämndeman

Kammarrätten
Jan Nordlöf, Åtvidaberg, nämndeman



Även i Sveriges Riksdag har fördelning av 
uppdrag skett. Kristdemokraterna har bl.a. fått 
represenation i alla utskott. En ordförandeplats 
fick partiet, i näringsutskottet, där Kristdemo-
kraternas nye gruppledare i riksdagen, förre 
statsrådet Mats Odell, är ordförande. Kristde-
mokraternas riksdagsledamot från Östergöt-
land, Yvonne Andersson, Linköping, fick delvis 
förändrad utskottsplacering.
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Nya Östsamgruppen klar!
Kristdemokraternas Östsamgrupp
består mandatperioden 2011-2014 av

Ordinarie ledamöter
Lars Eklund, Askeby (vald av landstingsfullmäktige)
Lena Käcker Johansson, Rimforsa (vald av Kinda kommunfullmäktige)
Magnus Oscarsson, Ödeshög (vald av Ödeshögs kommunfullmäktige)

Ersättare
Anders Eksmo, Söderköping (vald av landstingsfullmäktige)
Bengt Ekström, Norrköping (vald av Norrköpings kommunfullmäktige)
Nils-Ingvar Graan, Borensberg (vald av Motala kommunfullmäktige)

Avgående ordförande i region- 
förbundet Östsams förbunds- 
fullmäktige avtackades
Kristdemokraternas Margaretha 
Ericsson har under mandatperioden 
2007-2010 varit ordförande för region-
förbundet Östsams högsta beslu-
tande organ, förbundsfullmäktige. Vid 
mandatperiodens sista sammanträde, 
torsdag 25 november, avtackades 
Margaretha med blommor.

Kristdemokraternas
ansvarsområden klara
Även under mandatperioden 2011-
2014 kommer Kristdemokraternas 
gruppledare i Östsam ha som till-
likauppdrag att vara talesperson 
för kultur och kreativitet, natur och 
fritid och folkbildning, liksom vara 
ordförande för kulturarbetsgrup-
pen K2. I förhandlingen om poster 
i Östsam har Kristdemokraterna 
dessutom fått ordinarie ledamot 
och ersättare i förbundsstyrelsen, 
ersättare i arbetsutskottet och 
ordförande i Natur- och friluftsrådet.

Utskottsplatser fördelade i riksdagen

Yvonne Anderssons utskottsuppdrag
Utbildningsutskottet - ledamot
Civilutskottet - ersättare
Läs mer om Yvonne Anderssons riksdagsuppdrag i 
hennes riksdagsrapport på sidan 14-15.
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Aktuellt
i Distriktet

Distriktskansliet har flyttat!
Sedan 1 november finns Kristdemokraternas 
distriktskansli mitt i centrala Linköping, på 
adress Gränden Duvan 2. Lokalerna är en del 
av ett kontorshotell där Kristdemokraterna 
delar foajé, kök och större konferensrum med 
hyresvärden, med en IT-företagare och med 
managern till artisterna Peter Johansson och 
Matilda Hansson. Läs mer om de nya lokalerna 
på sidan 11.

Utbildning för förtroendevalda våren 2011
En ny mandatperiod innebär flera helt nya 
förtroendevalda och andra förtroendevalda 
med som fått nya uppdrag. För alla dessa 
ordnar Kristdemokraternas studieorganisa-
tione Framtidsbildarna i Östergötland tre 
utbildningstillfällen tre lördagar under tidig vår 
2011. Det blir bl.a. ideologi och organisation, 
om politiskt arbete i majoritet och i opposition 
och råd och tips för mediekontakter. Boka in 
lördagarna 15 januari, 19 februari och 5 mars. 
Läs mer om utbildningsserien på sidan 9.

Utbildning i Navet - partiets intranät
Under våren 2010 bjöds in till en utbildnings-
kväll i Kristdemokraternas intranät Navet. 
Flera som då inte hade möjlighet att delta 
efterlyste ett nytt tillfälle. För dessa, och alla 
andra som vill lära sig mer om hur man använ-
der Navet, bjuder Framtidsbildarna in till en 
utbildningskväll i Navet onsdag 19 januari kl 
18.30. Platsen för utbildningskvällen är Krist-
demokraternas nya distriktskansli i centrala 
Linköping (Gränden Duvan 2). Anmäl dig 
senast tisdag 18 janujari till Per Larsson, tfn 
010-103 72 84, mobil 0702-88 21 34 eller 
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

Nationella kommundagar i Norrköping
Den nya mandatperiodens första nationella 
kommun- och landstingsdagar, som går av 
stapeln fredag-lördag 28-29 januari 2011, är 

förlagda till Norrköping och Louis De Geer 
konsert & kongress. Det är alltså Kristdemo-
kraterans lokalavdelning i Norrköping, som 
tillsammans med riksorganisationen står som 
värd för arrangemanget. På programmet står 
förstås som vanligt anförande av partiordfö-
rande Göran Hägglund, en lång rad intressanta 
seminarier och föredrag samt festmiddag på 
fredagskvällen. På Navet och på Kristdemo-
kraternas hemsida www.kristdemokraterna.se 
kan du läsa me rom kommundagarna! Kanske 
kan du tänka dig att hjälpa till med praktiska 
bestyr, vara funktionär eller delta i förberedel-
searbete? Hör i så fall av dig till Margaretha 
Ericsson, telefon 0706-33 06 40 eller e-post 
till margaretha.ericsson@kristdemokraterna.se

Framtidsbildarnas årsmöte
Årets första månader är ofta årsmötenas tid, så 
även för Kristdemokraternas studieorganisa-
tion Framtidsbildarna.  torsdag  11 mars kl 
18.00 kallas Framtidsbildarnas medlemsor-
ganisationer och alla andra intresserade till 
Kristdemokraternas distriktskansli för årsmöte. 
Medlemsorganisationer är Kristdemokrater-
nas tretton lokalavdelningar i Östergötland, 
distriktsorganisationen och de tre associerade 
förbunden, KDU, KD-K och KD-S. Som 
vanligt blir det smörgåstårta och glasstårta som 
förtäring. Intressant föredrag utlovas också, vid 
sidan av årsmötesförhandlingarna. Kallelse och 
information kommer i slutet av februari.

Vårstämma för östgötska kristdemokrater
lördag 19 mars kallar Kristdemokraterna i 
Östergötland ombud, ersättare och andra 
intresserade medlemmar i Kristdemokraternas 
lokalavdelningar i Östergötland till vårstämma. 
Exakt plats är inte klar vid detta nummers 
pressläggning, men en inte helt okvalificerad 
gissning är att stämman kommer att gå av 
stapeln någonstans i Mjölby kommun. Som 
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Kalendarium
för hela distriktet

torsdag 9 december kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 15 januari kl 09.30-15.00
Utbildning för förtroendevalda. Läs mer på sid 9.

onsdag 19 januari kl 09.30-15.00
Utbildning i Kristdemokraternas intranät Navet. 
Läs mer här intill.

fredag 28 januari-lördag 29 januari 2011 
Kristdemokraternas nationella kommun och 
landstingsdagar arrangeras i Norrköping.

torsdag 17 februari kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

lördag 19 februari kl 09.30-15.00
Utbildning för förtroendevalda. Läs mer på sid 9.

lördag 5 mars kl 09.30-15.00
Utbildning för förtroendevalda. Läs mer på sid 9.

torsdag 10 mars kl 18.00
Framtidsbildarnas årsmöte. Läs mer här intill.

onsdag 16 mars kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk har träff.

lördag 19 mars kl 09.30-16.00
Distriktets vårstämma.

onsdag 4 maj kl 18.30
Distriktets socialpolitiska nätverk har träff.

fredag-söndag 6-8 maj 
Kulturhelg i Skaraborg med distriktets kulturpoli
tiska nätverk. Läs mer här intill.

torsdag 12 maj kl 19.00
Distriktsstyrelsen sammanträder.

torsdag 16 juni kl 18.00
Rikstingsträff för östgötadistriktets ombud till 
Kristdemokraternas riksting.

torsdag 30 juni-lördag 2 juli 
Kristdemokraternas riksting i Umeå.

söndag 3 juli-måndag 11 juli
Studieresa i Europa i arrangemang av Krist
demokraternas studieorganisation Framtidsbil
darna. Läs mer här intill.

vanligt blir det förstås stämmoförhandlingar, 
med bland annat val av distriktsstyrelse, god-
kännande av verksamhetberättelse och bokslut. 
Eftersom ärendemängden till höststämman 
hösten 2010 hade minskats ned, kommer 
vårstämman även att innehålla antagande av 
verksamhetsplan för 2011, ett beslut som de 
senaste åren tagits av höststämman.

Distriktets valberedning har en viktig 
uppgift i att förbereda de val som ska göras på 
vårstämman, av bl.a. distriktsstyrelse. Är du 
själv intresserad av distriktsstyrelsearbete, eller 
vill du nominera någon till en presidiepost, 
ledamotsskap eller ett ersättaruppdrag? Hör 
av dig till valberedningen, genom att kontakta 
Jan Widmark, tfn 0706-23 88 96 eller e-post 
jan.widmark@telia.com

Kulturhelg i Skaraborg i maj 2011
Kristdemokraterna i Östergötland har flera 
aktiva nätverk för förtroendevalda inom olika 
politikområden. Ett av nätverken är det kultur-
politiska. Utöver träffar med intressanta gäster, 
föredragningar och diskussion kring aktuella 
kulturpolitiska frågor och spännande studie-
besök, har nätverket genomfört kulturhelger i 
Göteborg, Uppsala och Helsingborg. fredag 

6 maj-söndag 8 maj är det dags igen. Då är 
kulturbygden Skaraborg målet för kulturhel-
gen. Håll ögonen öppna för mer information 
i början av våren!

Studieresa i Europa 2011
Framtidsbildarna i Östergötland anordnar  
söndag 3 juli-måndag 11 juli en studieresa i 
Europa med rubriken ”Europas hjärta”. Vik-
tiga och symboliska europeiska resmål som 
Strasbourg och Frankfurt besöks, liksom 
kultur- och naturupplevelserika Schwarzwald. 
Även våra kristdemokratiska kollegor i Baden-
Württemberg får besök. Läs mer i kommande 
nummer av Östergyllen! www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från kulturweekend i Berlin

Lyckad kulturweekend i Berlin!
kristdemokraternas kulturpolitiska nätverk 
har de senaste åren arrangerat kulturhel-
ger i göteborg, uppsala och helsingborg. 
första veckan i november tog man steget 
utanför landets gränser och genomförde i 
samarbete med studieorganisationen fram-
tidsbildarna en kulturweekend i Berlin med 
kulturupplevelser, studiebesök och trevlig 
gemenskap!

Att Tysklands huvudstad Berlin har mycket 
att erbjuda på kulturområdet, kan inte 
komma som någon större överraskning 
för de flesta. Därför var staden ett lämpligt 
mål för höstens kulturweekend med Krist-
demokraternas kulturpolitiska nätverk och 
Framtidsbildarna.

Av Berlins rika kulturliv lyckades den 
kristdemokratiska resgruppen från Öster-
götland pricka in flera riktiga höjdpunkter. 
Vad sägs t.ex. om operan Don Giovanni 
av Mozart i en modern uppsättning på 
Deutsche Oper, musik av Schönberg, Bach 
och Beethoven i det vackra Konzerthaus 
på Gendarmenmarkt och fartfylld, färg-
sprakande och hissnande föreställning på 
Friedrichstadtpalast? 

de fyrA dAgArnA i Berlin innehöll också två 
intressanta studiebesök. Det första hos 
tyska kristdemokraternas utbildningsor-
ganisation, Konrad-Adenauer-Stiftung, där 
en givande föredragning gavs av organisa-
tionens arbete i Tyskland och i stora delar 
av världen. Sista dagen i Berlin besöktes 
Svenska Victoriaförsamlingen (Svenska 
kyrkan i Berlin), där kyrkoherde Thomas 
Pettersson (med rötterna i Östergötland), 
berättade om kyrkans spännande historia 
och huminatära insatser under judeförföl-
jelse, andra världskriget och kalla kriget. 

per lArsson

Delar av resgruppen vid en staty av Konrad Adenaur under 
studiebesöket på KonradAdenauerStiftung. Från vänster: 
Gudrun Eklund, Tobjörn Lindelöf, Per Larsson, Birgitta 
Jacobsson, Arne Jacobsson.

Studiebesök gjordes också i Svenska Victoriaförsamlingen 
(Svenska kyrkan i Berlin), vars fina lokaler och egen park 
låg fint i stadsdelen Wilmersdorf i Berlin.
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alla kristdemokrater i östergötland bjuds in till

UTBILDNING FÖR
FÖRTROENDEVALDA

våren 2011

ANmäLAN
Anmäl dig senast onsdag 12 ja-
nuari till Per Larsson, tfn 010-103 72 
84 eller 0702-88 21 34 eller e-post 
per.larsson@kristdemokraterna.se

lördag 15 januari kl 09.30
kristdemokratisk ideologi. Partiets organisation.

lördag 19 februari kl 09.30
våra hjärtefrågor. arbete i majoritet och oPPosition.

lördag 5 mars kl 09.30
hur gör vi media till ett viktigt redskaP?

samtliga tillfällen På kristdemokraternas
nya distriktskansli mitt i centrala linköPing.

gränden duvan 2, linköPing.

VARmT VäLKOmmEN!

För mer information om utbild-
ningen, titta på distriktets hemsida 
www.e.kristdemokrat.se
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Rapport
från regional kommun- och landstingsdag

Göran Hägglund förgyllde regional dag!
lördag 23 oktober var det dags för östgötadistrik-
tets sjätte regionala kommun- och landstingsdag. 
partiledare göran hägglund, framtidsgruppens 
ordförande michael Anefur och östgötska succé-
kommunalrådet magnus oscarsson från ödeshög 
bidrog till att göra dagen intressant och lyckad!

I konferensanläggningen Renströmmens välfung-
erande lokaler i centrala Norrköping samlades 
närmare 70 kristdemokrater från hela Östergöt-
land för en eftermiddag och kväll med inspiration, 
information och möjlighet till politiska samtal 
och möten med gamla och nya bekanta. Både 
partiledare och framtidsgruppsordförande bjöd 
på tänkvärd valanalys. Magnus Oscarsson tog 
med deltagarna på en fascinerande vandring på 
Kristdemokraternas väg till 30 procent av rösterna 
i kommunvalet. Landstingsråd Levi Eckeskog och 
Östsamgruppledare Lars Eklund talade folkhälsa. 
Även en kortare höststämma hanns med med 
bugetbeslut och aktuell information från riks-
dagsledamot Yvonne Andersson.

per lArsson
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Kristdemokraternas partiledare och socialminister Göran Hägglund gav den regionala kommun och landstings
dagen 23 oktober i Norrköping extra tyngd och medial uppmärksamhet, genom sin uppskattade medverkan!

Michael Anefur, framtidsgruppens ordförande, 
tackas av distriktsordförande Margaretha Ericsson.

Magnus Oscarsson talade om Ödeshögssuccén.



11

Ombudsman Liselotte Fager har installerat sig på det nya kansliet.

Rapport
från regional kandidatutbildning

Distriktskansliet har flyttat mer centralt!
från måndag 1 november finns 
kristdemokraternas distrikts-
kansli åter i centrala linköping. 
mer centralt än kansliet nu är 
beläget har det nog aldrig varit! 
östergyllen har gjort ett besök...

Enköping i Uppland marknads-
för sig, som så många andra 
kommuner, med en slogan. Den 
lyder ”Sveriges närmaste stad”. 
Kristdemokraterna skulle sedan 
flytten till Gränden Duvan 2 
kunna marknadsföra sitt kansli 
som ”Östergötlands närmaste 
partikansli”. Från det nya di-
striktskansliet är det nämligen 
gångavstånd till Landstingshu-
set, till regionförbundet Östsams 
kansli, till stadshuset i Linkö-
ping, till de centrala torgen i 
Linköping o.s.v.

trots dettA nyA Bättre läge är 
hyreskostnaderna väsentligt 
lägre än för det tidigare kansliet. 
Detta beror främst på att vi 
numera inte har eget kök, eget 
större konferensrum, egen foajé, 
egna toalettutrymmen o.s.v, 
utan delar dessa med tre andra 
kontor; hyresvärden själv, en 
it-företagare och managern för 
artisterna Peter Johansson och 
Matilda Hansson. Kristdemo-
kraternas egna kontorsutrym-
men består av en mindre entré, 
ett kontorsrum och ett mindre 
sammanträdesrum. Varmt väl-
kommen att besöka kansliet!

per lArsson

Det egna sammanträdesrummet kan användas för mindre sammanträden, 
med t.ex. distriktsstyrelsens verkställande utskott.

I det större konfe
rensrummet, som 
delas med övriga 
hyresgäster, ryms 
t.ex. styrelsemö
ten, gruppmöten 
och utbildningar. 
Rummet är utrustat 
med projektor, duk, 
whi teboardtavla 
och blädderblock.
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Rapport
från Landstinget

Värdeorienteringen viktig!
trots Att vi inte är helt nöjda med årets valre-
sultat kan vi konstatera att väljarna ändå har 
givit Kristdemokraterna en ordentlig plattform 
för förverkligandet av våra idéer. Även om vi 
hade önskat ett större stöd, är det också så 
att det stora partiet i en samverkan med flera 
partier får ta credit för de många framgångsrika 
delarna av regeringens politik. På samma sätt 
är det lätt att mindre parti, som t.ex. Krist-
demokraterna, hamnar i skottgluggen och 
får stå till svars för mindre lyckade delar av 
regeringspolitiken, t.ex. sjukförsäkringsfrågan.

Redan när Kristdemokraterna bildades såg 
man behovet av ett parti som var värdeorien-
terat, som starkt betonade varje människans 
absoluta, unika och okränkbara värde, som 
byggde på broderskapstanken om solidaritet 
med utsatta medmänniskor och förvaltar-
skapstanken om vikten av att förvalta jorden 
för kommande generationer och förvalta våra 
ekonomiska resurser på ett ansvarsfullt sätt.

kristdemokratin står i kontrast till de politiska 
ideologier som växte fram efter franska revo-
lutionen, som präglats av systemtänk centrerat 
kring ägande – Vem ska äga? Hur mycket ska 
staten äga?. Kristdemokraterna betonar istället 
frågeställningen om hur vi bäst ska använda 
våra gemensamma resurser för medborgarnas 
bästa.  De gamla politiska partierna lägger i 
dag krokben för varandra i sin brist på bärande 
idéer. Dagens största partier saknar en tydlig 
värdegrund. Här finns ett utrymme för Krist-
demokraterna, som vi hittills inte lyckats fånga, 

men har förutsättningar att göra framöver.
För Kristdemokraterna är det avgörande 

med ett behovsorienterat politiskt arbete, där 
de vi är till för – medborgarna – får spela en 
avgörande roll. Alla medborgare ska kunna må 
bra, känna trygghet och framtidstro. Vi strävar 
efter en hälso- och sjukvård med ett starkt 
hälsofrämjande arbete, en familj och skola som 
ger barn och ungdomar en bra grund för sina 
fortsatta liv och en omsorg som våra äldre kan 
känna trygghet i att få det stöd man behöver 
när man inte längre klarar allt själv.

när vi som kristdemokrater efter en valrörelse granskar 
vår förda politik och vårt sätt att föra ut den 
till medborgarna, måste vi ständigt påminna 
oss om att det som för framåt är positiv kritik! 
Nu har vi chansen och möjligheten att ta den 
gemensamma utmaningen som parti och kliva 
in i det utrymme som finns för en politik med 
en tydlig värdegrund för solidaritet, förvaltar-
skap med människors behov i centrum!

levi eckeskog
LANDSTINGSRåD OcH GRUPPLEDARE
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lunnevAds folkhögskolA i Sjögestad, väster om 
Linköping är mer än 140 år gammal. En av 
våra äldsta folkhögskolor i landet. Landstinget 
i Östergötland är ägare och huvudman för 
skolan. Det betyder att landstinget tillsätter 
styrelse för skolan där ordförandeskapet har 
tilldelats Kristdemokraterna. Undertecknad 
har haft förmånen att inneha ordförandeskapet 
under den gångna mandatperioden.

Lunnevads folkhögskola började en gång i 
tiden som Herrestads folkhögskola, söder om 
Vadstena. Redan 1868 fanns en skolplan som 
beskrev undervisningen: ”fria muntliga före-
drag”, ”läxläsning förekommer ej”, ”bibringa 
kunskaper för livet”. De första 15 åren var 
eleverna alla män; söner till lantbrukare eller 
hade egna jordbruk Skolan var med andra ord 
en lantmannaskola..

Herrestads folkhögskola flyttades till 
Lunnevad 1872. År 1882 gjorde kvinnorna 
sitt intåg på Lunnevad. Det var då den första 
sommarkursen anordnades. Vi kan läsa i dåtida 
beskrivningar att ”de var alla rara, fina lantbru-
kardöttrar, alla var klädda i sjalett.” Men dagen 
därpå reste de alla in till stan (Linköping) och 
köpte sig hattar! Tänk så lämpligt att ha en 
lantmannaskola och husmodersskola på samma 
plats! Men detta är historia.

sedAn 1930 är Östergötlands läns Landsting 
huvudman för Lunnevad. Den nuvarande 
estetiska inriktningen började på 1950-talet. 
Konsthantverk, bild, musik och dans mm 
ingår i undervisningen och i kurser av varie-
rande längd. Under 1970- och 80-talen byggde 
Landstinget lokaler som motsvarade de krav 
som de olika konstarterna krävde. Det är fak-
tiskt så att musiklinjen på Lunnevad firat sitt 
50-års jubileum!

I dagens folkhögskola är det den allmänna 
kursen, som ger gymnasiekompetens, som 

utgör ryggraden. Den allmänna kursen är po-
pulär eftersom även den är estetiskt inriktad. 
Elevtillströmningen är mycket god, med flera 
sökande på varje elevplats. Det betyder att 
Lunnevad utnyttjar statsbidraget maximalt. 
Ekonomin är i god balans.

Under mandatperioden har det diskuterats 
mycket om att starta en folkmusikinriktning. 
Försök med helgkurser har gjorts vid fyra 
tillfällen, med gott resultat. Till hösten 2011 
har styrelsen beslutat starta en treårig försöks-
utbildning med ca sju elever. Stort intresse 
har visats denna satsning från den omgivande 
”folkmusikvärlden”. 

en folkhögskolAs rykte är starkt beroende av 
den mat man serverar. På Lunnevad serverar 
man ca 40 % livsmedel som är krav-/ eko-/ 
närproducerat. Dessutom bakar personalen 
mycket av brödet själva Köket är dessutom 
nyrenoverat så det blivit en lättarbetad och 
rationell arbetsplats för personalen.

Folkhögskolan skall i framtiden bibehålla 
och utveckla sin position som en av Sveriges 
allra största kulturarenor, både när det gäller 
att förmedla kulturupplevelser och erbjuda 
människor möjligheter till eget skapande. 
Lunnevads folkhögskola ska vara en självklar 
mötesplats och drivkraft i det lokala kulturlivet. 
Insatserna för att möte ungdomars vilja att 
utöva och uppleva kultur får inte underdi-
mensioneras!

Rapport
från Regionförbundet Östsam

Lunnevad - landstingets folkhögskola

lArs eklund
ORDFÖRANDE STyRELSEN LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA



Rapport
från Riksdagen

Fyra år till för ett mänskligare Sverige!
nu hAr det gått två månader sedan Alliansen 
vann valet och kristdemokraterna fick ånyo 
plats i regeringen. Det har varit en turbulent 
tid. Redan första dagen under Riksdagens öpp-
nande visade Sverigedemokraterna vilken män-
niskosyn de har då de mitt under ceremonin i 
Storkyrkan reste sig och gick då biskopen talade 
om alla människors lika värde och arbetet mot 
rasism och främlingsfientlighet. Sverigedemo-
kraternas uttåg ur kyrkan visar att den viktigaste 
debatten de kommande fyra åren blir att stå upp 
för den svenska traditionen att Sverige ska vara 
öppet mot omvärlden och alla människors lika 
värde. Att hjälpa människor som har det svårt 
och lider förföljelse gör inte en nation fattigare. 

  Inom Alliansregeringen kommer vi krist-
demokrater att under de kommande fyra åren 
fortsätta det arbete som inleddes förra mandat-
perioden för att stärka barnfamiljerna och öka 
den personliga friheten inom skola, vård och 
omsorg. Vi kommer även att fortsätta arbetet 
för att vårdköerna ska bli kortare och för att 
löntagare, pensionärer och företagare ska få 
större ekonomiskt utrymme.   

jAg hAr i riksdAgen blivit utsedd att representera 
Kristdemokraterna som ordinarie ledamot i 
utbildningsutskottet och som ersättare i ci-
vilutskottet. Jag är nu partiets talesperson i 
utbildningsfrågor vilket känns väldigt roligt. 
Utbildningsfrågor står högt på den politiska 
dagordningen och det finnas mycket kvar att 
göra. En målsättning jag har är att alla elever ska 
lämna grundskolan med godkända betyg. Det 
är en förändring som kommer att ta tid men 
allt annat måste ses som ett misslyckande. Jag 
är också ledamot av partiets Förtroenderåd och 
ordförande för Sociala kommittén. Dessutom 
är jag ordförande för Rifo, vars verksamhet 
syftar till att öka kontakterna mellan forskare 
och makthavare. 

En aktuell skolfråga som jag arbetar med just 
nu är det förslag som Skolverket lagt om att i 
kursplanerna avstå från att kristendomen ska 
ha en särställning i religionsämnet. Det är 
mycket olyckligt för då riskerar eleverna att 
gå miste om en förståelse för det värde- och 
normsystem, lagstiftning och rättsystem, kul-
tur och traditioner vilka har sina rötter i den 
kristna kulturen. Att kursplanen i religion vare 
sig utelämnar kristendomen eller underlåter att 
betona dess särart och betydelse för vårt lands 
kulturella och andliga arv är orimligt. Det vore 
en otjänst mot våra barn och ungdomar att inte 
erkänna detta arv eller att ge utbildning i det. 
För att kunna ta till sig andra länders kulturer 
och tankesätt är det oerhört viktigt att känna till 
sin egen kultur och tradition. Ingen kan förneka 
att kristendomen har betytt oerhört mycket för 
Sveriges kultur och värderingar.  

en AnnAn frågA som jag arbetar med är att för-
bättra pensionärernas situation så att fler äldre 
människor ska få ökad trygghet och större fri-
het. Redan nu vid årsskiftet kommer skatten 
att sänkas för pensionärerna med fem miljarder 
kronor. Senare under året sänks skatten med 
ytterligare 2,5 miljarder. Totalt handlar det om 
skattesänkningar för pensionärer under nästa 
år för 7,5 miljarder kronor. Alliansregeringen 
sänkte under förra mandatperioden skatten 
för pensionärer med 5,5 miljarder kronor. För 
en garantipensionär innebar detta skattesänk-
ningar med 7 070 kronor per år, 10 194 kronor 
per år för en pensionär med 200 000 i pension 
och 10 636 kr per år för en pensionär med 300 
000 i pension.  

Skattesänkningarna för pensionärerna är 
möjliga tack vare att Alliansen vann valet och 
kristdemokraternas påtryckningar inom Alli-
ansregeringen. Utan oss kristdemokrater hade 
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yvonne Andersson 
RIKSDAGSLEDAMOT

det kanske inte blivit några skattesänkningar 
alls. Vi kristdemokrater har länge arbetat för 
att förbättra ekonomin för Sveriges pensionä-
rer, särskilt de med de lägst inkomster. Mest 
till dem som har minst har vi sagt.  

Ytterligare en fråga som jag kommer 
arbeta för är att barnkonventionen i sin hel-
het ska inkorporeras i svensk lag. Fördelarna 
med att låta barnkonventionen gälla som lag 
i Sverige är att barns rättigheter och ställning 
kan stärkas, särskilt inom rättsväsendet och i 
asylprocessen. Om barnkonventionens rikt-
linjer är lag ställer det större krav på besluts-
fattare, myndigheter och domstolar att säkra 
att det finns kompetens om barns behov och 
rättigheter. Barnkonventionen firar i år 20 år 
och Sverige var ett av de första länderna att 
skriva under den. Det är därför hög tid att 
den inkorporeras i den svenska lagstiftningen.  

så till AllAs vår älsklingsfrågA  som handlar 
om att vårdnadsbidraget ska finnas i hela Sve-
rige, precis så som vi beslutade på Rikstinget 
och som så klart framgår i Principprogram-
met. Föräldrars möjligheter att välja att ta 
hand om sina egna barn är en frihet som inte 
nog kan värderas och den ska vi hålla fanan 
högt för. Om vi kristdemokrater får möjlighet 
att genomföra detta under de kommande fyra 
åren så kommer vi att skapa ett mänskligare 
Sverige för många.  

Detta är mitt sista bidrag i Östergyllen 
under detta innehållsrika år. Jag vill önska alla 
mina vänner i Östergötland en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År. 

Det här skulle kunna vara 
din annons i Östergyllen!

Vi erbjuder från och med 2011 års första 
nummer möjlighet att annonsera i

Östergyllen - ett nummer i taget, eller ett 
paketpris för årets fyra nummer.

Vi erbjuder fyra olika annonsstorlekar.

 Annons 1 nummer 4 nummer
 Åttondelssida 1 000 kr 3 600 kr
 Kvartssida 1 700 kr 6 200 kr
 Halvsida 3 100 kr 11 200 kr
 Helsida 5 900 kr 19 900 kr

Är du intresserad av att annonsera?
Tag kontakt med annonsackvisitör Anders 

Eksmo, tfn 0708-33 34 33, e-post 
anders.eksmo@kristdemokraterna.se

eller redaktör Per Larsson, tfn 0702-88 21 34, 
e-post per.larsson@kristdemokraterna.se

Vid vårstämman 19 mars 2011 ska en ny 
distriktsstyrelse väljas. Distrikets valbered-

ningen behöver din hjälp att förbereda valet.

Är du själv intresserad av distriktsstyrelsearbe-
te, eller vill du nominera någon till en presidie-
post, ledamotsskap eller ett ersättaruppdrag?

Hör av dig till valberedningen, genom att 
kontakta Jan Widmark, tfn 0706-23 88 96 eller 

e-post jan.widmark@telia.com

Vill du vara med
och forma

distriktets framtid?



posttidning B

Östergyllen
Kristdemokraterna i Östergötland
Gränden Duvan 2
582 26 Linköping

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

Egna tankar
från en kristdemokrat

nu är det ju helt tydligt för-
ändringens vindar i politiken 
– inte bara hos oss i Kristde-
mokraterna, utan lite varstans 
kan man läsa om hur partierna 
utvärderar sig själva och sina 
insatser som ett resultat av val-
utgången. Det tror jag är bra – 
för i alla sammanhang där man 
befinner sig under en längre 
tid tenderar vi att anpassa oss 
efter varandra – både efter par-
tikamrater och allianskollegor 
– och till slut finns risken att 
vi omedvetet kommit ifrån de 
kärnfrågor som var drivkraften 

till partiets existens.
Jag har några hjärtefrågor 

som en gång var anled-
ningen till att jag faktiskt 
varit Kristdemokrat ända 
sedan mitt första val. En var 
förstås vårdnadsbidraget – 
trots att det var långt till jag 
skulle skaffa barn, och trots 
att jag var uppväxt på dagis, 
så var vårdnadsbidraget nå-
got som jag snabbt gillade 
och fortfarande är beredd 

att kämpa för, oavsett namn 
eller form.

en AnnAn vAr biståndsfrågan 
– att Sverige med all sin ri-
kedom, verkligen skulle se 
till att leva upp till 1%-målet 
var viktigt, och är tyvärr nå-
got som jag fortfarande tror 
att vi måste stå upp för som 
kristdemokrater, eftersom alla 
allianspartier inte verkar ha 
samma uppfattning om vad 
bistånd verkligen är och vad 
Sverige kan och ska bidra med.

En tredje fråga var abort-

Vi måste våga ta i de svåra frågorna
frågan – redan som 16-åring 
hade jag en klar uppfattning 
om att abort inte var självklart, 
trots att det presenterades så av 
vuxenvärlden. Fortfarande idag 
måste jag säga att jag häpnar 
över samhällets cyniska inställ-
ning som värderar vår egen 
”lust till barn just nu” högre 
än livet självt? Att inte ens vi 
kristdemokrater vågar ta upp 
frågan, trots att Sverige går mot 
ett rekordstort antal aborter på 
närmare 40.000 bara i år, gör 
mig bekymrad.

Så när vi nu låter alla våra 
frågor omvärderas, hela vår 
politik gå under stöpsleven, 
så tror jag att vi också ska gå 
tillbaka och titta på våra rötter 
och se vilka frågor som verkli-
gen berör oss – kanske berör 
dem fler? Många etiska frågor 
kommer i ett nytt ljus nu när 
vi fått ett nytt parti i våra kom-
muner och landsting – så nu är 
det vår chans att stå upp för vår 
politik – för den håller!

sofie drAke


