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- Mänskliga värden som tilltro, vänlighet och kärlek kommer inte till oss genom tillsägelser uppifrån. Värderingar kommer genom att människor som lever nära varandra beter sig på ett visst sätt. Som i familjen, där barnet får lära sig vad gemen-skap är, hur man ska bete sig mot varandra. Trygga barn ger sedan trygga vuxna som finner sin plats i samhällsgemenskapen och som bidrar till ett samhälle som håller ihop. Forskning har visat att länder med hög tillit i regel har en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet. I Sverige, liksom i övriga nordiska länder, är tilliten väldigt hög i jämförelse med andra delar av världen. - Vi står inför stora utmaningar i samhället och dessa kan vi inte möta med mindre än att vi skapar förutsättningar för stärkt                                        tillit och                                         goda värd-                                       eringar. Det                                                  är så vi kan                                              hålla                                           samman                                                ett                                            samhälle.                                             Ebba                                                Busch Thor                                        partiledare 

Kristdemokraternas fokus för regionpolitik är tydligt: det här ska vara väldens bästa plats att växa upp på! Fokus är inte bara på att ge våra barn och unga bra förutsättningar för ett framtida gott liv. Vi vill ge dem ett bra liv här och nu när de är barn och unga. Till exempel görs tack vare Kristdemokraterna ett Barnbok-slut och det finns familjecentral-er i nästan alla länets kommun-er. I början av april  invigdes två nya förlossningssalar på  

länssjukhuset Ryhov  - Det är glädjande att  det föds så många  barn att vi måste ha  fler förlossningssalar.  Vi vet att så tidiga  insatser som möjligt  är bra för både barnen och samhället. Men ofta ses bara dessa insatser som en kostnad. Vi vill ändra sättet att se på det och istället se det som en investering med               långsiktiga goda               effekter för hela samhället,                säger regionråd Mia Frisk 

Låt oss få presentera det nya ord-förandeteamet för Kristdemo- kraterna i Jönköpings län: Ordförande Camilla Rinaldo Miller  från Värnamo och vice ordförande Mattias Ingeson från Eksjö  - De kristdemokratiska principerna och vårt budskap om människo-värde och gemenskap är viktigare än någonsin. I vårt partidistrikt finns fantastiskt många engagera-de, inspirerande och kloka krist-demokrater. Och vi tror att vi har mycket att vinna på att arbeta mer tillsammans mellan lokala partiavdelningar, partidistrikts- styrelsen och den regionala nivån. Vi hoppas båda kunna bidra med 

idéer och visioner som gör oss modigare och frimodigare tillsammans!  Vi är och ska fortsätta vara Kristdemokraternas största, bästa och viktigaste partidistrikt, deklarerar Camilla och Mattias. 
Du följer & gillar väl Kristdemokrater på Facebook! 
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23 maj Möte i Bredaryds bygdegård 30 maj Regionmöte med Stina Sinclair i Gnosjö 13 juni Seniorförbundet har möte i Arken, Värnamo 30 juli Slåttalördag marknad i Värnamo 
 
 Styrelsemöten: 20 juni Gruppmöten: 13 juni, 8 augusti, 12 september Kommunfullmäktige: 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september 
 

 

 
Kristdemokraterna presenterar sina tankar om utvecklingen i Bredaryd och Lanna. Vi lyssnar på förslag och svarar på frågor. Ta med dig en vän och bidra till diskussionen!  

 Möt gruppledare Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd, och andra krist- demokratiska kommunpolitiker. 
 Servering. 
 Måndagen den 23 maj klockan 19 i Bredaryds bygdegård. 

 
 

 
Möt Kristdemokraternas suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet Magnus Oscarsson.  

 Måndagen den 13 juni klockan 15 i Arken, Värnamo 
 Musikunderhållning 
 Servering  Varmt välkomna!  /Seniorförbundet och Kristdemokraterna Värnamo 

När det tjugonde Vitsippspriset skulle delas ut på Alla hjärtans dag var valet självklart – kyrkoherden Pär-Magnus Möller får priset för att ha engagerat civilsamhället för människor i nöd och för att ha tagit debatten mot krafter som sprider hat. 

 

 

 
 

 

Att Gunnar Crona tar vid som ord-förande efter Camilla Rinaldo Miller var den stora kioskvältaren vid årets årsmöte. Välkommen Gunnar och lycka till i uppdraget som ordförande i bästa partiavdelningen!  


