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Partiet De Kristne Agder
Vi er verdikonservative og borgerlige. 
PDK kombinerer liberalismens respekt 
for enkeltmennesket med klassiske 
kristne verdier. Vi vil flytte makten, 
ressursene og ansvaret fra det 
offentlige til den enkelte, familiene og 
bedriftene. Vårt prinsipp er at “pengene 
skal følge innbyggerne” til primære 
velferdstjenester - for valgfrihet og et 
mangfoldig tilbud. 

Frihet
og trygghet for alleFrihet
og trygghet for alleFrihet
og trygghet for alle

• TRAFIKKSIKRE FYLKESVEIER
• SKOLE UTEN MOBBING
• FULL HELSESØSTERDEKNING
• ØKT SATSING PÅ VANNKRAFT OG         
       SOLCELLER
• NATUR UTEN VINDMØLLER
• SIKRE ELEVENES RETT TIL OPPLÆRING 
• JA TIL BEDRE OG BILLIGERE
 KOLLEKTIVTRANSPORT
• STYRKING AV HEIMEVERNET I AGDER

PDK Agder sier: 

Ja til

• PLASTFORSØPLING
• BOMPENGER OG VEIPRISING
• OFFENTLIG STØTTE TIL KUNSTSILOEN

Nei til



Her er noen av grunnene til at du 
bør stemme på Partiet De Kristne!

«Den kristne kulturarven bygde verdens beste land å bo i». 
 
Som verdikonservative, kristne og borgerlige vil vi bygge videre på personlig 
frihet, rettsikkerhet og stabilitet i samfunnet, i pakt med de kristne og nasjonale 
grunnverdier. 
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Einar Christensen
Trebåtreperatør (f. 1955)
Jeg er far til tre voksne barn og bor i Arendal med min kjære 
kone. Med mitt kristne fundament, partiprogram og erfaring 
som sivilingeniør fra privat og offentlig virksomhet, samt mine 
9 år som trebåtreparatør, er jeg klar for en innsats i fylkestinget. 
Jeg vil SATSE på god og billig kollektivtransport, skoletilbud for 
alle elever og en nøktern økonomistyring av fylket, samt et klart 
NEI til bompenger og veiprising.

Odd Terje Høyland
Tekniker (f. 1988)
Jeg er troende, ektemann, småbarnsfar, yrkesfaglig arbeider 
og medborger i flotte Agder. Bor i Kristiansand. Som PDKs rep-
resentant i fylkestinget vil jeg kjempe for at individets FRIHET 
skal stå i sentrum av politikken. Som foreldres frihet til å velge 
private skoler, elevers frihet til å drive skolelag og den enkeltes 
frihet til å råde over egen eiendom og økonomi.

Lill May Vestly
Foredragsholder & familiepolitisk talskvinne (f. 1975)
Et MODIG engasjement startet med kronikken «Kjære femi-
nister! Jeg er en husmor fra Sørlandet». Vil jobbe for en ny og 
samlende familiepolitikk med valgfrihet, kvalitetssikring av 
barnevernet, nullvisjon for abort og vold mot barn, skolehager, 
eiendomsrett og nøktern kommuneøkonomi. Bor i Kristiansand, 
oppvokst i familiebedrift, utdannet i landbruk og statsvitenskap, 
og har grunder- og ledererfaring fra ulike bransjer.

Her er noen av grunnene til at du 
bør stemme på Partiet De Kristne!



Vil du bli medlem? 
innmelding@dekristne.no

Beredskapen i Agder

Partiet De Kristne ønsker et sterkt og stort nok 
forsvar slik at 9. april aldri skjer igjen. Vi vil jobbe 
for at militæreberedskapen bygges opp ved 
å styrke Heimevernet på land og sjø og jobbe 
aktivt for at den foreslåtte Brigade Sør legges 
til Agder. 

Samferdsel og kollektivtrafikk

PDK vil jobbe aktivt for å øke veiutbyggingen 
og oppgraderingen av fylkesveiene i fylket 
uten at bompenger og veiprising tas i 
bruk. Jobbe aktivt for at sikkerheten og 
fremkommeligheten på fylkesveiene økes. 
Jobbe for å gjøre kollektivtransporten billigere 
og bedre slik at det blir enklere å bruke buss 
istedenfor bil.

Ja til livet

Fra unnfangelsen til naturlig død. Vi vil 
at ungdom skal ha et sunt forhold til sin 
seksualitet gjennom kristen etikk og moral 
undervisning. Jobbe med å få ned aborttallene.

Naturvern

PDK vil jobbe aktivt for å bevare mangfoldet i 
naturen ved å redusere inngripen mest mulig 
uten at det stopper nødvendig utbygging. Vi 
er imot vindmøller som skader naturen gjen-
nom store inngrep ved utbygging, drift og 
vedlikehold. Vindmøllene gir en kraftig lyd og 

visuell forurensning. De dreper også 
mange fugler, blant annet ørn og 
hubro. Ingen flere kabler til Europa 
på bekostning av norsk natur. Vi vil 
satse på oppgradering av eksiter-
ende vannkraftverk.

Videregående skole

PDK ønsker at VGS skal ha større 
fokus på hva vår kristne arv har 
betydd for vår samfunnsutvikling. Gi 
alle elevene den skolegangen de har 

rett til og hjelpe alle til å fullføre skolegangen 
selv om det betyr at skolen må tenke utenfor 
«boksen». Vi vil jobbe for en nullvisjon mot 
mobbing og at hver enkelt elev skal oppleve at 
en er unik.

 Nøktern fylkesøkonomi

Vi vil at fylkes lovpålagte oppgaver som blant 
annet skole og samferdsel prioriteres! Fylkes 
gjeld må reduseres og driften slankes. Kultur 
bør i større grad finansieres av private aktører. 
Vi sier klar nei til bruk av offentlig midler til 
Kunstsiloen i Kristiansand. Siloen bør igjen 
brukes som beredskapslager for korn. 

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på 
tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for 
enkeltmenneske og et praktisk ansvar for sin neste. 

Fritt velferdsvalg!
Vårt hovedprinsipp hvor “pengene følger 
brukeren ” gir en valgfrihet som stimulerer 
til mangfoldige tjenesteløsninger på alle 
områder. Alle er unike med ulike behov! 
Foreldre, småbarn, skoleelever, pasienter og 
eldre skal selvsagt velge selv.  



Partiet De Kristne Agder
Facebook: partiet de kristne agder
post@dekristne.no
Les mer på: www.dekristne.no

Fritt omsorgsvalg. “Pengene skal følge 
brukeren” prinsippet.
Full frihet til å starte private videregående 
skoler i Agder

Ja til naturvern, stopp utbyggingen av 
vindmøller 

Stopp offentlig finansiering av Kunstsiloen

Nei til nye el-kabler til Europa

Nøktern økonomistyring i Agder fylket

Større bruk av folkeavstemning

Staten skal finansiere veiutbygging

Økt satsing på vannkraft og solceller

Kvalitetssikring av barnevernet

Bedre oppfølging av elevene på VGS for å 
hjelpe de igjennom skolen

Nei til bompenger og veiprising

Ja til livet fra unnfangelse til naturlig død

14 kryss  
Det var bare tretten ruter.  
Hvor satte du det siste krysset?

13 kryss  
Du sitter nok i programkomitéen

11-12 kryss
Vi setter deg opp på  
neste Stortingsliste!

7-10 kryss
Du er en kjernevelger!  
Diplom på vei i posten!

4-6 kryss
Du kan trygt stemme 
på Partiet De Kristne! 

1-3 kryss
Nok til en date. Les mer på:  
www.dekristne.no

0 kryss
Trenger du en penn?

Kryss av der du er enig, og sjekk din score!

ER PARTIET DE KRISTNE FOR DEG?

Din sjekklisteDin sjekkliste


