KRISTDEMOKRATERNA
I Sävsjö Kommun

Välkommen på Jubileumsfirande med årsmöte!
2018 är det 50 år sedan Kristdemokraternas partiavdelningar startades i vår kommun och 40 år
sedan vi blev en gemensam partiavdelning. Detta vill vi förstås uppmärksamma och tillsammans
fira riktigt ordentligt med god mat, sång och musik, intressanta gäster och trevlig gemenskap.

Därför är det med stor glädje som vi härmed inbjuder dig till
Jubileumsfirande med årsmöte lördagen

den 24 februari.

16.00 Sävsjö Kulturhus/Röda Kvarn
Vi är väldigt glada över att till vårt jubileum få besök av
Kristdemokraternas Europaparlamentariker Lars Adaktusson
som nu ställer upp i riksdagsvalet. Enligt Sifo är han den
EU-politiker som flest svenskar känner till och har störst
förtroende för. Vi ser med stort intresse fram emot att få höra
Lars tala om sitt arbete i parlamentet, sitt engagemang för
förföljda kristna, konflikten i mellanöstern, Israel,
samvetsfrihet och aktuella politiska frågor i Sverige. Det blir
också ett ”Agenda” med Anders Wisth, Lifely Channel, som
programledare och Lars som gäst där vi får möjlighet att lära
känna honom lite mer personligt. Vi bjuds även på sång och
musik av Vendela Rancinger. Det kommer bli en mycket intressant eftermiddag så missa inte
detta tillfälle och bjud gärna med dig vänner och bekanta så hjälps vi åt att fylla lokalen!

18.00 Brygghörnan V. Järnvägsgatan 11 A, Sävsjö
Vi fortsätter vårt jubileum med att umgås och äta en god exotisk
planka och Lars kommer finnas med för att samtala och svara
på frågor. Tillsammans med tidigare medlemmar blir det
också en historisk tillbakablick på de 50 år som gått.
Därefter blir det kaffe och jubileumstårta och så avslutar
vi med årsmöte där vi denna gång även kommer besluta
om valbudget, valplan och valsedlar mm. Handlingar till
årsmötet kommer att läggas ut på vår hemsida
www.savsjo.kristdemokraterna.se under fliken
”Om oss”. Alla handlingar kommer finnas
utskrivna till årsmötet och kan även skickas
ut med post om så önskas.
Till vårt jubileum får vi även besök av Anderas Carlsson,
Kristdemokraternas riksdagsledamot från Jönköpings län. Han kommer vara
med oss både på Kulturhuset och Brygghörnan för att samtala och prata om
välfärdslöftet och andra viktiga frågor inför valet.
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