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Hela trädgården var full av glada barn när kristdemo-
kraternas partiavdelning kom på besök hem till  
Camilla och Kent Danielsson för att dela ut årets vit-
sippspris. 
 
Det var ordnat en stor härlig sommarfest med aktivite-
ter, tårta och massor av glädje! Vi som kom på besök 
fick ett tydligt bevis på att valet av Camilla Danielsson 
som mottagare av årets vitsippspris var helrätt. Den 
insats som hon gör för barn och kvinnor som kommer 
från andra länder är något utöver det vanliga.  Vi från 
kristdemokraternas partiavdelning i Sävsjö kommun 
säger grattis till  Vitsippspriset 2017 och framförallt ett 
stort tack för den insats som görs för barnen i Rörvik! 
 
Vitsippspriset består av diplom, ett handmålat glasfat 
och en prischeck på ettusen kronor. Motiveringen till 
priset var enligt följande:   
 
”Genom sitt stora engagemang för nysvenska barn är 
Camilla Danielsson i Rörvik en värdig mottagare för 
årets vitsippspris! 
 
I sitt arbete i förskoleklass och på fritidshem i Rörvik 
visar Camilla ett stort hjärta för att alla barn ska bli 
sedda och bli inkluderade i skolans  
verksamhet.  

På bilden syns Camilla tillsammans med barnen. Med på bilden är också kristdemokraterna Stefan, Anna-Karin, Anders och Fredrik 

På sin fritid besöker Camilla ofta nysvenska familjer 
och ställer ideellt upp med olika insatser som behövs. 
Det kan handla om att följa med en gravid kvinna till 
barnmorska eller förlossning. Hon har också gjort det 
möjligt för många barn, som har en annan bakgrund, 
att komma med till kyrkan för att där få uppleva 
glädje och gemenskap med andra barn. 
 
Camilla Danielsson fixar praktiska saker och ordnar 
exempelvis barnvagnar, kläder och annan utrustning 
som behövs till alla bebisar. En gång i månaden åker 
hon runt i Rörvik och hämtar upp barn för att sedan 
aktivera och leka med dem i 
sporthallen. 
 
Camilla Danielsson är en verk-
lig eldsjäl som i det tysta gör 
en viktig insats för barn som 
kommer från andra länder! 
Kristdemokraterna i Sävsjö 
kommun har därför, enligt 
ovanstående motivering, beslu-
tat att tilldela 2017 års Vitsipp-
spris till Camilla Danielsson. 
En betydelsefull drivkraft för integration i Sävsjö 
kommun!” 

Camilla gör en insats långt utöver det vanliga! 

Camilla med handmålat 

glasfat, diplom och check  

Sävsjö kommun 



Till : 

Medlemmar och sympatisörer till 
Kristdemokraternas partiavdelning 
Sävsjö kommun 

Våra riksdagsledamöter, Andreas Carlson och Magnus 
Oscarsson har under maj varit på besök i vår kommun.   
 
Andreas gjorde ett besök på Smålandsvillan i Vrigstad. 
På tre år har man gått från 110-165 anställda och utök-
ningen har skett till stor del genom anställning av ny-
svenskar. 32 % av personalen har utländsk bakgrund 
och består av 26 olika nationaliteter. Smålandsvillan 
imponerade stort på Andreas Carlson genom att visa en 
produktion som ständigt utvecklas och med att man är 
föregångare i integrationsarbete 

Det blev också ett besök på Sävsjö Kristna skola där det 
blev rundvandring och bra samtal med skolans ledning. 
En fin skola som präglas av goda värderingar och höga 
ambitioner!   

 

Magnus Oscarsson är 
den riksdagsledamot 
som mer än alla andra 
har klivit fram för 
svensk landsbygd och 
svenska bönder. När det 
var Vrigstad marknad så 
var Magnus Oscarsson 
på plats för att tillsam-
mans med ett stort gäng 
av oss lokala kristdemo-
krater berätta om sina hjärtefrågor.  
 

Intresset för Magnus arbete väcker mycket uppmärk-
samhet och det var särskilt hans engagemang för bra 
livsmedel som fick fokus i framträdandet på stora sce-
nen.  Han berättade att en svensk köttbit har motsva-
rande en antibiotikaspruta i sig, en dansk fyra, en tysk 
13 och en italiensk 31. Magnus Oscarsson uppmanade 
oss konsumenter att köpa svenskt kött och svensk 
mjölk men han uppmanade också regering och EU-
parlamentariker att vidta åtgärder för att kraftigt 
minska mängden antibiotika som ges till djur. 

 

Vi har också under våren varit med på Svensk handels 
arrangemang Vårglada Sävsjö. Vi som kristdemokrater 
var där för att dela ut tidningen ”Vardagsliv”. Vi bjöd 
på kaffe med dopp, gav ballonger till barnen och fick 
många trevliga samtal med besökarna på Sävsjö torg. 

Andreas Carlson gör tillsammans med ett stort gäng lokala kristde-

mokrater ett företagsbesök på Smålandsvillan i Vrigstad 
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Häng med oss på nätet 
 

Flera kristdemokrater i kommunen är aktiva på  olika 
sociala medier. Vi har också som parti en lokal hem-
sida,  www.savsjo.kristdemoraterna.se där du alltid 
kan hitta uppdaterad information. Du hittar 
oss på Facebook och vi blir glada om du där 
går in och GILLAR Kristdemokraterna i Sävsjö.  
 
Vårt kommunalråd Stefan Gustafsson har  
en blogg som dagligen uppdateras och den  
hittar du på  www.savsjo.blogspot.se.  
Vill du ha information via mejl så meddela oss din 
adress till savsjo@kristdemokraterna.se 
 

Nominera till valet 2018 

Nomineringsarbete inför valet 2018 pågår och vi vill 
gärna veta vilka du tycker ska nomineras till region, 
riksdag och kommunvalet.  Är du kanske själv intres-
serad? Eller tänker du på någon annan som du tycker 
skulle vara lämplig? 

Hör gärna av dig med förslag direkt till någon av oss i 
nomineringskommittén. Du kan också anonymt ge 
tips på  hemsidan www.savsjo.kristdemokraterna.se 
under fliken ”VAL” genom att välja  ”Nominera till 
valet 2018” 

Följande har av årsmötet blivit utsedda till att utgöra 
nomineringskommitté: Fredrik Håkansson, Stefan 
Gustafsson, Anna-Karin Yngvesson, Erika Mallander 
Karlsson, Per Danielsson, Therese Petersson. Vi ser 
fram emot ditt engagemang och dina förslag! 
 

Önskar er alla en fin sommar! 

Kristdemokraterna har uppdaterat sin grafiska profil och logo-

type enligt bilden ovan. Finessen med den nya loggan är att den 

är transparant och kan läggas ovanpå olika dokument.  Fyrkan-

ten vill visa att politiken har sina gränser. Det lilla strecket att 

KD står på en fast kristen värdegrund 

Besök, marknad och vårglada 


