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Partiet De Kristne Lindesnes
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
fordi du er unikFrihet
fordi du er unikFrihet
fordi du er unik

• BYGGE VEIER UTEN BOMPENGER
• FRITT SKOLEVALG
• HA BOPLIKT I KOMMUNEN
• IVARETA NATUR OG FUGLELIV UTEN          
     VINDMØLLER
• ALLE SKAL BEHANDLES MED 
     VERDIGHET OG RESPEKT

PDK Lindesnes vil: 



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, rettsik-
kerhet og stabilitet i samfunnet, i pakt med de kristne og nasjonale grunnverdier. 
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Hans Sigurd Egeland
Vararepresentant (f. 1965)
Hei! Kristen mann bor på Vigeland, uavhengig vara (tidl. Frp) 
til kommunestyret i Lindesnes. Opptatt av menneskerettighe-
tene , fra de er i mors mage inntil naturlig død. FRIHET - RET-
TIGHETER -PLIKTER. Hvor er 100 m grensa for undervanns 
Restauranten Under? Bra jobba, mens andre ikke får lov til å 
få satt opp et hus eller hytte? Hva har jeg utrettet de siste 4 år 
som vara? Med hjelp av andre har jeg fått flyttet traseen for Nye 
E 39 motorvei fra Mandalselva –Herdalen i Lyngdal og spart 
samfunnet for minst 1 milliard.Ann-Marie Amsa Skreros 
Vernepleier (f. 1970)
Jeg er bosatt i Mandal sentrum, og er opptatt av skole- 
helse- og familiepolitikk. Har erfaring fra arbeid med van-
skeligstilte (rus, psykiatri, demente og mennesker med 
utviklingshemming). Jeg er opptatt av at de unge skal få en 
god start i livet, og anser familien som en viktig ressurs for 
samfunnet. Verdighet og respekt overfor dem som strever 
med å finne sin plass er hva jeg brenner for.

Jan Ivar Lindland 
Pensjonist (f. 1950)
Jeg er bosatt i Marnardal, og er opptatt av familien, at den skal 
fungere slik som Bibelen viser oss og ønsker ikke at staten skal 
ta over kontrollen av familien. Jeg er også imot utbygging av 
vindmøller, de ødelegger naturen og skader og dreper fugleliv-
et. Det er mye bedre å ruste opp eksisterende vannkraft
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Vil du bli medlem? 
Ta kontakt!

Nei til bompenger

PDK mener at finansiering av vei bør dekkes 
av de skatter og avgifter som allerede er 
tilstede. Barnefamilier blir rammet hardt, og 
dette utsetter dem for en usosial belastning 
som setter familieliv - og økonomi på store 
utfordringer. 

Fritt skolevalg 

Nesten hver fjerde elev i ungdomsskolen sliter 
med læringsmotivasjon. PDK vil gi elevene 
anledning til å kombinere teoretisk - og 
praktisk læring. Fritt skolevalg, og retten til drift 
av private skoler er en selvfølge for oss. 

Boplikt

PDK ønsker et levende lokalsamfunn, hele året! 
Derfor skal det være boplikt, og prisene skal 
ligge på et nivå som gjør at lokale innbyggere 
kan fortsette å eie egne boliger. PDK vil 
tilrettelegge for unge i

etableringsfasen, slik at disse kan komme inn 
på boligmarkedet uten å være avhengig av 
pengesterke foreldre.

Nei til vindmøller

PDK sier ja til naturlig mangfold, og dermed 
nei til vindmølleutbygging. Vindmøller dreper 

årlig tusenvis av fugl og insekter, og 
forstyrrer med dette den naturlige 
balansen. Vindstrømmer fra de store 
rotorbladene bidrar også til at jords-
monnet fortynnes (blåser bort), og 
lydforurensningen er påtakelig også 
på store avstander. Veier må bygges 
for frakt og vedlikehold, og visuell 
forurensning er et viktig aspekt. 

PDK vil oppruste eksisterende 
vannkraftanlegg.

Verdighet og respekt

Det offentlige skal sikre at alle kommunens 
innbyggere skal få tilgang til lovpålagte tje-
nester. Respekt og verdighet overfor alle er en 
selvfølge, og dette må være et krav til alle for-
valtere av tjenester; både offentlige og private. 

Eldreomsorg, rusomsorg, tilrettelegging for 
mennesker med utviklingshemming / funks-
jonsnedsettelser er eksempler hvor vi ser 
utfordringer å ta tak i.

 

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 Lindesnes
Facebook: partiet de kristne agder
post@dekristne.no
Les mer på: www.dekristne.no

Opprettholde service tilbudet på Vigeland og i 
Marnardal

Ja til naturvern - Nei til vindmøller

Nei til bompenger og veiprising

Opprettholde boplikten i kommunen

Nøktern økonomistyring, satse på 
primæroppgavene

Full frihet til å starte privatskoler i Lindesnes og 
«pengene skal følge elevene» prinsippet
Barnehage støtten 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

Fritt omsorgsvalg. «Pengene skal følge 
brukeren» prinsippet

Nei til eiendomsskatt

Opprettholde legevakten i Mandal

Naturtilpasset kommuneutvikling

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


