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Partiet De Kristne Arendal
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.
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FRITT VELFERDSVALG PENGENE FØLGER BRUKEREN
BEDRE ELDREOMSORG
FRITT SKOLEVALG
KVALITETSIDKRE BARNEVERNET
NØKTERN ØKONOMISTYRING
JA TIL FOLKEAVSTEMNING OM
HOVEODDEN
EIENDOMSSKATT
BOMPENGER
KANALER

Her er noen av grunnene til at du
bør stemme på Partiet De Kristne!
Einar Christensen
Trebåtreparatør (f. 1955)
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Jeg er kristen, gift, har tre voksne barn og bor med min kone
nær Torsbudalen. Jeg har jobbet som sivilingeniør både i privat
og offentlig sektor, de siste 9 årene som trebåtreperatør. Jeg ønsker at Arendal kommune skal bli BEDRE å bo i gjennom bedre
økonomistyring, fjerning av eiendomsskatten, kvalitetssikring
av barnevernet og innføring av folkeavstemminger. Første sak
ut blir reguleringsplanen på Hoveodden.

Jessica Sarah Christensen
Distributør av Mary Kay (f. 1994)
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Jeg er en kristen jente fra Sverige som bor sammen med
min mann i Arendal, den beste byen i Skandinavia. Jeg
BRENNER for familie, barn og menneskeverd. Barnevernet
må kvalitetssikres og det bør opprettes et barnevernsutvalg.
Det er viktig å fokusere på å hjelpe familien slik at barn blir
boende hos sine foreldre. Jeg vil jobbe aktivt for og med
ungdom for å få ned aborttallene i Arendal. Barn må føle seg
trygge på skolen, null toleranse for mobbing.

Torbjørn Hørte
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Bryggemontør (f. 1969)

Jeg er kristen og bor på Eydehavn. Jeg er engasjert i forskjellige
arbeid i Betania og EFA senteret. Jeg ønsker å sette familien
og barnet i FOKUS ved å styrke familien som institusjon. Vil
arbeide for en havarikommisjon for barnevernet og/eller et
barnevernsutvalg.

«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.

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på
tradisjonelle kristne verdier, som TRYGGHET, FRIHET, RESPEKT for
enkeltmennesket og et praktisk ANSVAR for sin neste.
Familien og barn

Ja til livet

Alle er unike og alle familier er forskjellige.
Vi vil innføre «Fritt velferdsvalg» som lar
barnehagestøtten følge småbarnet til valgfri
omsorg hos fulltidsforeldre, dagmamma eller
privat, offentlig eller åpen barnehage. Elevene
velger offentlig eller privat skole, pengene
følger eleven. Gjennomgang og kvalitetssikring
av barnevernet.

Fra unnfangelsen til naturlig død. Vi vil at
barn og ungdom skal ha et sunt forhold til
sin seksualitet gjennom kristen etikk og moral
undervisning. Jobbe for å senke aborttallene i
Arendal.

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!

Byutvikling og samferdsel
Kommunen skal sørge for en naturtilpasset
byutvikling og utbygging, i samspill med
en sterk privat eiendomsrett. PDK ønsker at
reguleringsplanen for Hoveodden legges ut
til folkeavstemming i Arendal. Jobbe aktivt for
at veinettet i og rundt Arendal bygges ut med
nasjonale midler uten bruk av bompenger og
veiprising.

Vil du bli medlem?
innmelding@dekristne.no

Helse og eldre
PDK vil at de eldre i større grad bestemmer
selv sin egen hverdag og de tjenestene de
trenger. Vi vil gjøre det enklere for seniorer
og pårørende ved å opprette et klientutvalg
for mottakere av byens helse-, bo- og
omsorgstjeneste. PDK vil jobbe for gratis
parkering for pasienter på sykehuset.

Skole
PDK ønsker at barn skal kjenne sine røtter. Vi
vil at skolen skal formidle kunnskap, kristen
moral og etikk, og støtte foreldrene i deres
oppdragelse av barna. Vi vil gi alle elever solid
kunnskap i kristendommen, som er grunnlaget
for hele vår kultur og dens betydning, og for
videreutvikling av vårt samfunn. Vi ønsker en
mobbefri skole og en skole som setter eleven
i fokus.

Nøktern kommune økonomi
Kommunens lovpålagte primæroppgaver skal
prioriteres! Kommunens gjeld må reduseres
og driften må slaktes. Eiendomsskatten fjernes
gjennom gradvis nedtrapping.

Din sjekkliste
ER PARTIET DE KRISTNE FOR DEG?
Kryss av der du er enig, og sjekk din score!
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?

Fritt omsorgsvalg. “Pengene skal følge
brukeren” prinsippet.
Full frihet til å starte privatskoler i Arendal, og
“pengene skal følge elevene” prinsippet.
Barnehagestøtten følger barnet til valgfri
omsorg. “Pengene følger barnet” prinsippet.
Eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig.
”Pengene skal følge de eldre” prinsippet.
Kvalitetssikring av Barnevernet
Nei til bompenger og veiprising.
Opprettholde servicetilbudet og legevakten i
kort avstand til Arendal sykehus.
Nei til eiendomsskatt.
Nøktern økonomistyring i Arendal.
Nei til kanaler. Kommunen skal prioritere
primæroppgavene.
Folkeavstemning om Hoveodden.
Styrke vedlikeholdet av utendørs leke - og
ballområder.
Naturtilpasset byutvikling. Sterk eiendomsrett.

Partiet De Kristne Arendal
Facebook: partiet de kristne Arendal
einar.christensen@dekristne.no

