
DEN MÅ VINNES I HVER GENERASJON

Partiet De Kristne 
kombinerer liberalismens respekt for 
enkeltmennesket med tradisjonelle 
kristne verdier, som respekt for livet, 
valgfrihet og ansvar og omsorg for sin 
neste, og vil skape et samfunn som er 
fritt og trygt for alle – uansett hvem du 
er eller hvor du kommer fra. Les hele 
vårt program på www.dekristne.no.

Frihet
er ingen selvfølgeFrihet
er ingen selvfølgeFrihet
er ingen selvfølge

• KJEMPE FOR BARNET  
 I MAMMAS MAGE
• STÅ OPP FOR ISRAEL
• SI JA TIL BÅDE MOR OG FAR 
• GI DEG OG DINE STØRRE VALGFRIHET
• STYRKE NORSK LANDBRUK OG  
 PRIORITERE BEITEDYR FREMFOR  
 ROVDYR
• STYRKE FORSVARET OG  
 TRYGGE GRENSENE
• MELDE NORGE UT AV EØS 
• SI TYDELIG NEI TIL POLITISK ISLAM
• GJØRE DET ENKLERE  
 FOR NÆRINGSLIVET
• BYGGE VEIER UTEN BOMPENGER

PDK Vestfold og Telemark vil: 
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Benjamin Karlsen
Bussjåfør (f. 1979)

Jeg vil jobbe for at alle skal oppleve en oppvekst uten 
mobbing. Dette kan vi få til ved å fortelle barn i tidlig alder 
at alle har like stor verdi og at de er skapt perfekt slik de er. 
Skolene har et særlig ansvar, og jeg mener det er mobberen 
som skal bytte skole.

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

Det frie vesten med liberale demokratier, markedsøkonomi og menneskerettigheter er 
verdenshistoriens overlegne suksess – bygget på et kristent fundament med respekt for livet, 
individet og mangfoldet. Verdikonservative politikere vil fortsette å bygge samfunnet nedenfra på 
et sundt normgrunnlag. Vi vil flytte ressursene ned til borgerne, og gi rom for valgfrihet. Staten skal 
sikre trygge rammer og frihet for individets utfoldelse, og heise flagg for nasjonal selvråderett. En klok 
politiker legger rammevilkår for at enkeltmennesket kan blomstre, og de utslåtte kan reise seg.
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Maren Anne Krüger
Utd. politi, hjemmearbeidende mamma til 4 (f. 1985)

Jeg ønsker et fritt samfunn der frie ytringer og menings-
motsetninger tåles. De tradisjonelle kristne sannhetene som har 
bygd Norge, må ikke forkastes. De bør innlemmes i barnehage 
og skole, arbeidsliv og politikk. Dessuten vil jeg stå opp for 
den tradisjonelle familiebygningen, med mor, far og barn, og 
barnets rett til liv helt fra unnfangelsen. Videre støtter jeg et 
levende landbruk, og vil redusere rovviltbestanden i Norge.

Morten Freberg
Selvstendig næringsdrivende (f. 1954)

I hele vårt storfylke vil PDK jobbe mot bompenger. Veiene må 
være mange og gode for et aktivt og attraktivt næringsliv, og 
privatpersoner skal ikke betale for dette! Videre kjemper jeg 
for privatskolene, slik at foreldrene selv kan velge hvilket tilbud 
som er best for deres barn. Dessuten må vi ikke sovne på vakt: 
Heimevernet og forsvaret må styrkes.

Her er noen av grunnene til at du 
bør stemme på Partiet De Kristne!
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Vil du bli medlem? 
Ta kontakt!

Vi forstår arven

De kristne tradisjonelle grunnverdiene bør 
prege vårt samfunn på alle nivåer. Det er 
disse sannhetene som har gitt oss et trygt og 
fritt samfunn. Vi vil jobbe for å beholde disse, 
og hente de tilbake der de har blitt forkastet.
 
Vi verner matproduksjonen

I Norge har vi en lang tradisjon for å ta 
vare på matproduksjon også utenfor 
bynære områder. Vi mener det er nødven-
dig for beredskapen at Norge om nødven-
dig kan produsere det meste av maten sin 
selv. Det betyr at vi må bevare matjorda 
vår, og det igjen krever politisk vilje på 
kommunalt nivå. Vi vil legge til rette for et 
produktivt landbruk, og prioriteter beit-
edyr fremfor rovdyr.

Vi trygger grensene 

Partiet De Kristne vil ta tilbake kontrollen 
over hvem som kommer og går i dette 
landet. De som trenger vår hjelp skal få 
den. De som ikke trenger den skal slippe å 
vente på et mottak i årevis. Og de som har 
vondt i sinne skal stoppes på dørstokken. 
Flyktninger som får opphold må tilpasse 
seg norske normer og verdier. Målet må 
være at de selv vender tilbake til hjemlan-
det sitt når situasjonen tillater det. Vi vil 
skille mellom flyktninger og innvandrere, 
og stanse migrasjonsbølgen til Europa og 
prioritere hjelp i nærområdene.

Vi lar familien velge selv 

Nybakte foreldre skal ikke presses av 
økonomi og andres forventninger til å 
sende sine små i barnehage. Vi vil gi deg 
reell valgfrihet, og legge til rette for at du 
kan være hjemme med barna så lenge du 
selv ønsker det, fordi hjemmet er et godt 
sted for et barn å være. Permisjonsukene 
skal foreldrene selv disponere og fordele, 
til det beste for hver enkelt familie. Vi fort-
viler ikke om mor er lenger hjemme enn 
far. Naturen vil vi ikke krangle med, og vårt 
mål er likeverd og ikke nødvendigvis likes-
tilling. Foreldrene skal også selv få velge 
privat eller offentlig skole, med likestilte 
økonomiske vilkår. 

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. 

Ja til livet – hele livet! 
I et trygt og velfungerende samfunn 
burde retten til å leve være gitt. Partiet 
De Kristne vil ta kampen for at alle i 
Norge skal ha den mest selvfølgelige 
rett til et rikt og fullverdig liv, fra 
unnfangelse til naturlig død. 

Les hele vårt program 
på www.dekristne.no

Folder PDK Vestfold 2019.indd   3 06.07.2019   11.51



Partiet De Kristne Vestfold og Telemark 
Elvedalsveien 387, 3158 Andebu
maren@dekristne.no
Les mer på: www.dekristne.no

FINN DIN STEMME I VESTFOLD OG TELEMARK

KommuneneKommunene
Nome
Torkjell Fossli (1959)
Omsorgsarbeider 
«Et visst antall hus på Dagsrud 
asylmottak bør forbeholdes 
kristne konvertitter – en forfulgt 
gruppe inne på mottakene. 
Nome kommune bør få en 
vennskapskommune i Israel, og 
videre vil vi sette inn tiltak rettet 
mot ungdom som opplever livet 
utforderende.» 

Notodden
Benjamin Karlsen (1979) 
Bussjåfør 
«I min kommune vil jeg jobbe 
for at alle ungdomsskoleelever 
skal få utdelt en bibel, og at 
mobbing skal bli tatt på største 
alvor. Hvert menneske skal 
vernes og beskyttes!» 

Skien
Bjørnar Gundersen (1951)
El/aut-vakt 
«Helsesykepleiertjenesten må 
styrkes, og norskopplæringen 
blant fremmedspråkelige 
bedres.» 

Porsgrunn
Ingvar Torvik (1936)
Pensjonert sivilingeniør 
«Mange problemer blant barn 
og unge skyldes vanskelige 
forhold hjemme. Vi vil styrke 

undervisning om relasjoner og 
samliv i skolen. Våre barn må 
stå rustet til å leve i livslange 
ekteskap uten å rives i stykker 
av ødeleggende konflikter og 
kriser. Her kan Porsgrunn bli en 
foregangskommune!» 

Larvik
Håvar Fjære (1951)
Lærer og bonde 
«De kristne grunnverdiene 
kan prege de fleste aktuelle 
politiske saker. Derfor er det et 
mål for meg at disse får påvirke 
enkeltmennesket, familien og 
samfunnet mest mulig. Livet 
er ukrenkelig fra unnfangelse 
til død, derfor vil jeg fokusere 
på forebyggende samlivsetikk, 
undervisning i skolen og prege 
neste generasjon med sunne 
holdninger til ærlighet, ansvar og 
alkoholens negative påvirkning.»  

Sandefjord 
Maren Anne Krüger (1985)
Hjemmearbeidende 4-barnsmor 
«Jeg vil at barnevernet skal 
kvalitetsikres, og vil jobbe for å 
styrke rettsikkerheten til barna 
og foreldrene. Videre vil jeg stå 
opp for friheten, tryggheten og 
menneskets verdi. Jeg vil være 
de minste barnas stemme, og si 
høyt at de trenger mamma og 
pappa de første årene, og ikke 
en fremmed barnehageansatt. 
Dessuten fortjener de eldre en 
verdig omsorg. Dette må høynes!» 

Tønsberg
Morten Freberg (1954)
Selvstendig næringsdrivende 
«Nei til bompenger! PDK mener 
at alle Statens bilrelaterte 
inntekter, skatter og avgifter, 
skal bli brukt til veier, bruer, 
tuneller og andre veiprosjekter. 
For at landets næringsliv skal 
fungere best mulig, må vi ha 
mange nok og gode nok veier.»  

Færder
Odd Rune Olsen (1959) 
Yrke: Designer/kunstner 
«Valgfrihet for befolkningen. 
Det er folket selv som vet hvor 
skoen trykker.» 

Holmestrand
Fred-Ruben Trøan (1973)
Yrkessjåfør  
«PDK i Holmestrand vil jobbe 
for et best mulig busstilbud for 
alle i den nye storkommunen. 
På den måten bindes de tre 
kjernene Hof, Holmestrand og 
Sande sammen.»

Din stemme der du bor: 
Vi vil tale din sak der 
du bor, for frihet, 
trygghet og ansvar – i 
lokalmiljøet såvel som i 
fylket forøvrig.
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