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Bengt Ekström, vår medarbetare,
goda vän och partikamrat, har lämnat oss. Han blev endast 52 år.
Bengt hade tidigare varit politiskt
aktiv i Hässleholm, men tog sedan
en paus. Under valrörelsen 2006
kom Bengt till vår valstuga och sa:
”Nu är det dags!” Sedan dess har
Bengt varit fullt ut engagerad i
Norrköpings lokalavdelning.
Bengt var politisk sekreterare i tre
år, och efter valet 2010 valdes
Bengt till oppositionsråd. Han
hade många politiska uppdrag
både i kommunen och länet och
var bland annat 2:e vice ordförande i Östgötadistriktet.
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Bengt hade ett stort hjärta för utsatta människor och deras livsvillkor. Han engagerade sig inte bara politiskt i de sociala frågorna, han umgicks konkret med människor som hade det svårt och stöttade dem i vardagen. Bengt var en
alltigenom genuin människa som med sitt lugn ingav trygghet och inspirerade oss andra. Han var lätt att samarbeta
med och vi hade roligt tillsammans.
Det sista året innebar stora påfrestningar för Bengt med sjukhusvistelser och tuffa behandlingar. Men så fort han
mådde lite bättre och hade lite mer ork så klippte han gärna gräset eller jobbade med något annat praktiskt. Bengt
hjälpte alltid till där det behövdes. Han hade svårt att vara overksam. Bengt var positiv och hoppfull in i det sista.
Han var nyfiken och ställde frågor om kommunstyrelsen när jag och Eva-Britt var på besök dagen innan han gick
bort. Bengts iPad låg på bordet - han skulle titta på sina mail…
Bengt lämnar ett stort tomrum efter sig bland oss kristdemokrater. Vi minns med tacksamhet Bengt som person och
alla hans insatser för Kristdemokraterna i Norrköping och i Östergötland. Bengts minne kommer att leva kvar länge
hos oss som föredöme och inspiration.
Det viktigaste för Bengt var hans familj, hans fru Annkatrin och barnen Katarina, Annelie och Fredrik. Han älskade
sin familj och var stolt över sina fina barn. Vi tänker på dem nu i deras stora sorg.

Margaretha Ericsson
Ordförande

Kallelse till Lokalavdelningens Årsmöte 2013
Kristdemokraterna Norrköping
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Information och rapporter
OBS! Provval!
Info om provvalet har funnits i
Östergyllen och i förra Bulletinen!
Skicka namnförslag till provvalet
senast den 28 /2! Till kommunen,
landstinget och riksdagen.
Vi tar emot och skickar vidare.
Eva-Britt Sjöberg
Norrköpings kommun
Oppositionsrådsenheten
601 81 Norrköping

Alla föreslagna blir
tillfrågade!
Provvalet är
rådgivande.

Kom med på intressanta utbildningar i vår!
Under våren pågår två bra utbildningsserier. Se kalendariet!
 Valfrågor 2014
 Medicinskt etiskt program

Du är välkommen även om du
inte kan gå på hela serien!
Anmäl till Eva-Britt!

Välkommen med på
resan till Riksdagen!
Lördagen den 27 april gör vi en studieresa till Stockholm. Vår riksdagsledamot Yvonne Andersson tar emot och
visar oss runt i Riksdagshuset mm.
Kaffe dricker vi tillsammans med
Yvonne, men alla äter sin egen lunch
på stan. Vi ska hinna med att shoppa
eller bara se oss omkring en stund
också. En inbjudan kommer med pris
för bussresan, men anmäl dig gärna
redan nu till Eva-Britt el Margaretha.

Trots en kall vecka före Jul fanns Kristdemokraterna på stan med glögg och pepparkakor och fina julkort till alla som ville ha.
Budskapet på korten var om avdrag för
gåvor till välgörande ändamål. Något att
tänka på inför Julen - gåvornas helg …
På vår Julfest kom ett fint luciatåg och gladde oss. De sjöng såå fint! Så fick vi gröt och
skinksmörgås och alla fick vara med och
sjunga våra traditionella julsånger till gitarr.
Lite politisk information blev det också och
ett samtal omkring aktuella frågor, bland
annat om julavslutningar i kyrkan eller inte.

Vi blir så glada när
det kommer barn
på besök!
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Djamal Hamalii, flyktingsamordnare från
Valdermarsvik talar om integration.



Servering



Årsmötesförhandlingar
Val av Oppositionsråd
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Årsmöteshandlingar med valberedningens förslag delas ut på mötet.
Finns på Rådhuset hos pol.sek. Eva-Britt Sjöberg. Vill du ha dem före
mötet ring 0730-20 45 57.
Alla medlemmar är välkomna att lämna in motioner till Rikstinget den 26-29
september i Karlstad. De ska vara inne senast den 4 februari för behandling på
vårt årsmöte. Går annars direkt till Vårstämman den 16 mars i Linköping.
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Ta gärna med
vänner till
föredraget!
Väl mött!

Margaretha
Ordförande
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INFORMATIONSKANALER:

Februari
Styrelsemöte månd 4/2 kl 18.30
Studiecirkel torsd 13/2 kl 18.30
Med. etiskt program del 2 Linköping
Kom.pol. grupp månd 18/2 kl 18.30
Kommunfullmäktige månd 25/2

Mars
Utbildningsserie lörd 2/3 kl 9-13
Valfrågor 2013 del 2 Linköping
Styrelsemöte månd 4/3kl 18.30
Arbetskväll månd 11/3 kl 18.30
Distriktsstämma lörd 16/3 kl 10-ca 17
i Linköping
Kom.pol grupp månd 18/3 kl 18.30
Studiecirkel torsd 21/3 i Linköping
Med. etiskt program del 3 i Linköping
Kommunfullmäktige månd 25/3

April
Styrelsemöte månd 8/4 kl 18.30
Utbildningsserie lörd 13/4 kl 9-13
Valfrågor 2014 del 3 Linköping
Kom.pol. grupp månd 22/4 kl 18.30
Medlemsaktivitet lörd 27/4
Resa till Riksdagen mm (Anmäl dig)
Kommunfullmäktige månd 29/4

Maj
Styrelsemöte månd 6/5 kl 18.30
Arbetskväll månd 13/5 kl 18.30
Kom.pol. grupp månd 20/5 kl 18.30
Kommunfullmäktige månd 17/12

Juni
Styrelsemöte månd 3/6 kl 18.30
Kom.pol. Grupp månd 10/6 kl 18.30
Kommunfullmäktige månd 17/6
Almedalen KD:s dag sönd 30/6 Visby
Kalendarium finns på Hemsidan

Information

Kalendarium 2013

Årsmöte månd 11/2 kl 18.30







Riksnyheter
www.kristdemokraterna.se
www.regeringen.se
www.riksdagen.se
www.rod.se (riksdag & Departement)
www.dagenssamhälle.se (Dagens Samhälle)





Regionala nyheter
www.lio.kristdemokraterna.se
www.e.kristdemokraterna.se
Östergyllen, distriktets egen tidning



Lokala nyheter
www.norrkoping.kristdemokraterna.se



Navet - partiets intranät
Som medlem kan du få tillgång till intranätet. Gå
in via kristdemokraternas hemsida och klicka dig
vidare eller kontakta Eva-Britt Sjöberg



Kristdemokraten
Partiets egen tidning där också den interna
debatten bland annat förs.
Prenumerera gärna! Ring 0767-62 03 53



Bloggar på NT:
Eva-Britt Sjöberg
Margaretha Ericsson
www.nt.se/politikerbloggar

Medlemsavgiften är 125 kr/år
Betala på Bankgironummer: 5610-1322

Ideologirutan
”Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små,
naturliga gemenskaper, främst familjen. Socialpolitiken ska stödja
när det brister och stimulera de positiva krafterna i dessa gemenskaper. Solidaritetsprincipen motiverar oss att ta gemensamt ansvar
för alla människor, i synnerhet de utsatta.”

(citat ur Kristdemokraternas Principprogram)

Kristdemokraterna i Norrköping Kristinaplatsen 3
norrkoping@kristdemokraterna.se
Ordförande och gruppledare Margaretha Ericsson
0706-33 06 40
margaretha.ericsson@kristdemokraterna.se
Politisk sekreterare Eva-Britt Sjöberg arb: 011-15 27 89, mob: 0767-62 03 53 eva-britt.sjoberg@kristdemokraterna.se
Oppositionsråd: Vakant
Kristdemokraterna Norrköping

