
PARTIET
DE KRISTNE Nr. 1 – 2014 – 1. årgang

FRIHET OG TRYGGHET
FOR ALLE
Les intervju med Erik Selle s. 2 og 3

NY PARTISEKRETÆR MED 
STORT HJERTE FOR LAND OG 

FOLK
S. 5

DE KRISTNE UNGDOM 
STORMER FREM

S. 7

FAMILIEN – SAMFUNNETS 
BYGGESTEIN OG 

GRUNNVOLD
S. 13



2

Frihet og trygghet for alle

- Programmet til De Kristne er det beste partiprogrammet i 
Norge, og det vi sa i valgkampen før Stortingsvalget 2013 viser 
seg å stemme, sier Erik Selle. – Omkamp om ekteskapsloven ble 
ikke et tema for den nye regjeringen. Vi visste også at det ikke 
ville bli en substansiell endring i 
Israelspolitikken styrt av Høyre. 
Norge gir fortsatt pengestøtte 
til jødehat og antisemittisme i 
Midtøsten, og vi ser en regjering 
som ikke tar utfordringene ved 
en to-statsløsning på alvor. 
Det er leit at penger fra norske 
skattebetalere brukes på denne 
måten. Kristelig Folkeparti 
brukte sin politiske kapital i 
forhandlingene med Høyre og 
FrP på å hindre utredning om 
oljeboring i Lofoten. Denne 
kapitalen burde etter vårt 
syn vært brukt til å få en NOU om ekteskapsloven. Lovens 
konsekvens er så pass betydelig, at den burde vært grundig 
utredet og ville være naturlig å legge ut for en folkeavstemning.
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PARTIET DE KRISTNE TRENGS MER ENN NOEN GANG
Partileder Erik Selle understreker at summen av programmet Partiet De 
Kristne har etablert trengs mer enn noen gang, fordi Norge på flere 
områder er på vei i feil retning.
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Verv en venn!

De Kristne mobiliserer mot valget i 2015.
Vi gikk til valg i 2013 på viktige saker for Norge:
Borgerlig flertallsregjering, omkamp om ekteskapsloven 
og tydelig støtte til Israel.
I etterkant ser vi at våre analyser var riktige:
Det ble en mindretallsregjering, ekteskapsloven har ikke 
blitt nevnt og Norge er ikke tydelig nok i sin støtte til 
Israel.

Verdikampen i Norge er ikke over og ikke vunnet.
De Kristne vil kjempe for det ufødte liv, barns rett til mor 
og far, anerkjenne Israels rett til selv å definere sin egen 
hovedstad og jødenes rett til å bo i Judea og Samaria.
I tillegg vil vi ha en god skole uten mobbing og med 
god læring. Derfor vil vi tilrettelegge for foreldre og 
barns reelle valgfrihet, det betyr flere privatskoler og 
muligheter for hjemmeundervisning.

Politiberedskapen må styrkes så alle kan være frie og 
trygge i Norge, og forsvaret må ha et tilfredsstillende 
operativt nivå.

Vi kan kun lykkes sammen med deg. Av folket, og for 
folket.
Ditt medlemskap er vår styrke.

Verv en venn eller meld deg inn dersom du ikke allerede 
er medlem.
Send mail: innmelding@dekristne.no eller ring 45908400

Sammen for Norge.

Vennlig hilsen
Erik Selle

Erik Selle understreker at dette er noen av flere viktige grunner 
til at landsstyret besluttet å fortsette arbeidet etter valget 2013. 
Nå er ledelsen i partiet styrket. Det var helt nødvendig etter at 
partisekretær Terje Simonsen ble syk.

- Vi er veldig glade for at vi har 
fått Jan Ingvaldsen som ny 
partisekretær og Frank Søgaard 
som organisasjonssjef, sier han.

Et viktig arbeidsår
På valgdagen 9. september 
2013 skrev Erik Selle på 
Facebook:
«I dag stemmer jeg De Kristne: 
for en borgerlig styringsdyktig 
flertallsregjering med H og FrP! 
Barns rett til mor og far, JA til 
livet, støtte til demokratiet 
Israel, styrket beredskap, 

avbyråkratisering og frislipp av initiativ og entreprenørskap, 
avvikling av arveavgift og formueskatt, investeringer og 
partnerskap istedenfor bistand, styrket privat og offentlig skole, 

Norge gir fortsatt pengestøtte 
til jødehat og antisemittisme 
i Midtøsten, og vi ser en 
regjering som ikke tar 
utfordringene ved en to-
statsløsning på alvor.

“

“
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nasjonal selvforsyning og såkornlager, fregatter som faktisk 
seiler, HV som faktisk øver, en Hær som håndterer mer enn 
Majorstua bydel og verdig eldreomsorg for å nevne noe! Godt 
valg!»
Og 1. oktober 2013:
«Da viser det seg at De Kristne hadde rett! Ønsket du en 
borgerlig flertallsregjering nå, så var De Kristne rette valg. 
Ny mulighet kommer i 2017.»
- Isolert sett var det et godt valg, sier Erik Selle. – Nesten 
18000 velgere er godt gjort på ni måneder.
- Nå jobber vi videre. 2014 er et viktig arbeidsår for 
Partiet De Kristne.
- Vi vil utvikle våre egne kommunikasjons-
plattformer hvor egen avis og nærradioer 
kommer til å bli viktig. Vi skal bygge 
lokallag og verve medlemmer, og stille 
til valg i 2015.

Vil styrke forsvaret
- Partiet trengs mer enn noen 
gang, ikke minst med tanke på 
beredskapen som ligger langt under 
det vi skulle ønske. Problemet var 
ikke 9. april, men alle de gale 
vurderingene av politikerne i 
10-året før. Vi er glade for at 
regjeringen nå gjør små, men 
riktige tiltak ved å gjenopprette 
HV-016, og dermed gjennomfører 
det vi har i vårt program. Vi ser 
jo at også svenskene nå ser ut 
til å erkjenne behovet et styrket 
forsvar.
- Det er flott med de nye kampflyene, 
men vi må også ha fregatter som er 
operative og kampklare, vurdere U-båt 
våpenet opp mot våre maritime og 
strategiske behov, utgreie behovet for 
transporthelikoptre for hurtig forflytning av 
hærstyrker, og kanskje se en gang til på 
behovet for kamphelikoptre.
Han understreker videre at Norge må ha en 
operativ styrke stor nok i politiet som gjør 
at folk føler seg trygge, og at det må gjøres 
noe med strafferammene. Som eksempel 
trekker han frem en fersk rettssak der 
gjerningsmannen kun fikk samfunnsstraff 
etter å ha slått en person helseløs.

Økt kompetanse 
Erik Selle er opptatt av at det må gjøres 
forandringer i et barnevern som i dag 
diskriminerer mannen og skaper frykt i 
innvandrermiljøer.
- Barnevernet trengs når det er rus- og 
omsorgssvikt, men man må være forsiktig 
når man krysser kulturelle linjer, sier han. – Her trengs det 
økt kompetanse og kvalitetssikring. Vi ønsker også en reell 
likestilling i barnevernssektoren, for mange fedre opplever seg 
nærmest rettsløse i møte med det offentlige når skilsmissene er 

vonde og samarbeidet mellom mor og far vanskelig. 
Hverdagen til barn og unge er viktig for De Kristne. En god skole 
både offentlig og privat, hvor det er nulltoleranse for mobbing og 
hvor barn og foreldre skal ha et reelt skolevalg. Begreper som 
initiativ, entreprenørskap og innovasjon er hedersbetegnelser 

for oss. Vi ønsker ikke at enkeltmennesket skal være 
redusert til en klient i en stor stat av overformynderi. 
Det skiller oss fra den sosialistiske blokken.

Engasjert leder
Den engasjerte partilederen forteller at han i 

utgangspunktet ikke hadde planer om å engasjere 
seg i partiet. Men da han i dialog med 

Terje Simonsen ble spurt om å sitte i 
interimstyret i 2012, opplevde han at 
han skulle si ja. Og da Jan Ingvaldsen 
som skulle bli partileder, ble syk, så 
ledet en del prosesser til at Erik Selle 
stilte seg disponibel og ble valgt på 
landsmøtet i 2013.
Han har tidligere vært aktiv i 
Bærum Høyre og var vara til 
kommunestyret i Bærum i 1999-
2003. 
Nå står han på for Partiet De 
Kristne.
- Jeg vokste opp i den tredje 
verden, i Bangladesh hvor mine 
forelder var misjonærer, forteller 
han. – Derfra kom jeg med et 
engasjement for rettferdighet og 
et ønske om å være med å bygge 

gode samfunn. Når man har sett 
fattigdom og nød i hvitøyet, er det 

vanskelig ikke å bli engasjert. Jeg er 
derfor ikke forundret over at min vandring har 
ledet frem til vervet som partileder for Partiet 
De Kristne.

- Det kan synes som en stor utfordring å starte 
et nytt parti, fortsetter han. - Men det kan være 
mer krevende å endre kursen i et bestående 
parti. Vi vil samarbeide med alle gode krefter på 
borgerlig side. I det store og hele tror jeg vi kan 
være et skjerpende korrektiv i forhold til de andre 

partiene ved at vi kan styrke den verdikonservative 
delen i de ulike partiene, og sikre et Norge som 

fortsatt skal bygge på de verdier som gav oss den 
frihet vi har i dag. Men hvis det skal skje så må folk 
stemme på Partiet De Kristne, et parti som trengs 
mer enn noen gang.

Partilederen sender ut fredagsmail. 
Kontakt hovedkontoret og oppgi din 
e-postadresse: Telefon 45908400 
post@dekristne.no
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Sten Klevås-Olsen, kjent for mange som programleder på TV 
Visjon Norge, er politisk nestleder i Partiet De Kristne. Han har 
et ekstra stort hjerte for landets eldste borgere, og stiller seg 
helhjertet bak partiets program angående de eldre. Sten trekker 
særlig frem følgende:

• Alle pårørende som påtar seg pleieoppgaver for nære 
slektninger skal kunne få økonomisk kompensasjon i form 
av en kontantstøttteordning. Likeledes skal de opparbeide 
rettigheter for pensjonspoeng.

• At eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har 
behov for 24 timers pleie og omsorg, skal ha lovfestet 
juridisk rett til sykehjemsplass.

• At trygdede ektepar, der den ene av helsemessige grunner 
må flytte på institusjon, skal ha rett til å bo sammen.

• At de trygdede har rett til plass på en institusjon i nærheten 
av hjemmet, eller i nærheten av øvrig familie.

• Stykkprisfinansiere alders- og sykehjemsplasser. Det vil si 
at pengene følger bruker. 

• Styrke rettsikkerheten for eldre overfor kommunene ved 
en verdighetsgaranti som ikke er realiseringsavhengig i 
forhold til den enkelte kommunes økonomi.

• Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter 
fullt ut. Samordningen for ektefeller og samboere fjernes.

• Fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til 
mennesker med lavere inntekt enn tre ganger grunnbeløpet 
(3G).

Kjære leser! Akkurat nå sitter du med et lite stykke historie foran 
deg, den første utgaven av magasinet til Partiet De Kristne. Dette 
vil være en av flere kommunikasjonsplattformer for å nå ut med 
alt vi som parti har på hjertet for å få Norge på rett kurs, fordi 
vi er glade i landet vårt og alle menneskene som bor her. «Gud 
signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma».
En stor takk til alle dere som har bidratt med stoff. Partiet er et 
resultat av villige hjerter og stor dugnadsinnsats, så også dette 
magasinet. Takk til annonsørene. Vi vil også sterkt oppfordre 
dere lesere til å hjelpe oss med å skaffe annonsører. Midler er 
helt nødvendig om vi skal få ut dette magasinet slik vi ønsker. 

EN VERDIG ALDERDOM

ET LITE STYKKE HISTORIE

Partiet De Kristne har som målsetting at alle landets borgere skal ha rett 
til en verdig alderdom.

Sten Klevås-Olsen, politisk nestleder

Målet er tre utgivelser i år og deretter fire årlig. Vi vil jobbe videre 
for at dette skal bli et magasin der du vil finne mye interessant 
stoff, og holde deg oppdatert om hva som skjer i Partiet De 
Kristne. God lesing!

Lisbeth Hoskuldsen
redaktør
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grad. Hun forteller at 
han blunker med 
øynene når han blir 
spurt om å gjøre 
dette. Den siste 
uken har han klemt 
med hånden når 
han er blitt bedt 
om å gjøre det. Han 
reagerer når han hører sitt eget navn bli nevnt, og det skal mye 
til at han ikke letter på øyelokkene når noen sier «Terje». Nylig 
har han også begynt å følge etter med blikket når noen beveger 
seg. Dette er en stor kraftanstrengelse som han nå ser ut til å 
mester bedre og bedre.
Vi oppfordrer alle til å stå med i bønn om full helbredelse.

leder av P22 i 
Oslo. Siden ble han 
bestyrer for Østerbo 
Evangeliesenter. Og 
da den videregående 
skolen ble flyttet til 
Østerbo i 2008 ble 
han igjen rektor. Jan 
Ingvaldsen hadde i 
mellomtiden sittet 
i skolestyret som 
styreleder.
Jeg har sett mange 
mennesker med tøffe rusproblemer ta utdannelse og komme 
seg ut i jobb, forteller Jan Ingvaldsen.
Samfunnsengasjert har han alltid vært, og for en del år tilbake 
var han med i Kristelig Folkeparti. Han var blant annet vara for 
KrF i Ullensaker kommune.
Men nå støtter han helhjertet opp om Partiet De Kristne.
Jeg sa ja til å gjøre en jobb for partiet allerede første gang jeg 
hørte Terje Simonsen fortelle om visjonen, sier Jan Ingvaldsen. 
– Jeg bestemte meg for at dette var noe jeg ville være med å 
støtte. Når Terje nå ble syk, og jeg var tilbake i jobb, var det 
naturlig for meg å ta oppgaven som partisekretær da jeg ble 
spurt.
Jeg har veldig tro på at dette skal bli et parti som vil bety mye 
for landet vårt.

Med stort pågangsmot, enorm arbeidskapasitet og ikke minst et 
stort hjerte for land og folk sørget Terje Simonsen for at visjonen 
om at nytt parti, Partiet De Kristne, er og forblir en realitet. Gleden 
og takknemligheten har vært og er stor over denne mannens 
evne og vilje til å sette i gang og arbeide frem et nytt parti solid 
forankret i Bibelen og den kristne tro. Sorgen og fortvilelsen var 
derfor minst like stor da nyheten om at Terje Simonsen hadde 
fått hjerneslag, ble kjent i vinter.
Mange bønner er blitt bedt siden da, og mange har ropt til Gud.
Nå er det seks uker siden Terje ble flyttet til Nordås 
rehabiliteringssenter, og de pårørende kan fortelle at det har 
vært intensiv trening hver dag. Han er fortsatt i en bevisstløs 
tilstand, men ikke så dyp som tidligere. Han har med andre ord 
ikke våknet helt, selv om han en mye «våken». Fra å stort sett 
sove hele dagen, er han nå mye våken med øynene. Kona Tone 
kan fortelle at de vet at han både ser og hører, men ikke i hvilken 

GRADVIS BEDRING - TIL STOR GLEDE
Helsetilstanden til Terje Simonsen blir gradvis 
bedre.

Han satt som leder av interimstyret for De Kristne og skulle bli 
det nystiftede partiets første partileder. Jan Ingvaldsen kjente i 
sitt hjerte at det nye partiet var noe han ville støtte helhjertet. 
Men få måneder senere ble han alvorlig syk og måtte trekke seg 
fra alle verv. Han hadde fått kreft med spredning til lever, lunge 
og lymfer og prognosene var dårlige. I 10-11 måneder fikk han 
behandling, og det som hadde sett håpløst ut ble vendt til håp. 
17. mai 2013 var Jan Ingvaldsen tilbake i hundre prosent stilling. 
All takk til Jesus, helbrederen, for det. Begeistret forteller han om 
den enormt gode behandlingen han fikk ved Fredrikstad sykehus 
og Rikshospitalet. Han takker vår Herre og er takknemlig til alle 
som har stått med i bønn for at han skulle bli frisk.
Det er en mann med stor tyngde og mange års erfaring fra 
arbeid i kristen virksomhet som nå tar på seg oppgaven som 
partisekretær. Han er født og oppvokst på Moster i Bømlo 
kommune i Hordaland. Kristen ble han tidlig, og traff etter hvert 
Hildegunn som han giftet seg med. Sammen har de fem barn og 
17 barnebarn. Nummer 18 er underveis.
Han er utdannet bygningsingeniør og skaffet seg snart 
jobberfaring fra ulike sammenhenger. I ni år var han ansatt ved 
Ullersmo landsfengsel, som teknisk sjef, hvor han blant annet 
hadde ansvar for alt det tekniske, og 11 ansatte.
Men dette ansettelsesforholdet opphørte da Ludvig Karlsen 
en dag ringte og tilbød jobb ved Evangeliesenteret. I et år var 
Jan Ingvaldsen reisesekretær, fra januar 1998 var han ved 
Evangeliesenterets videregående skole på Hopen i Flora 
kommune. Fra høsten 2001 til februar 2005 var han daglig 

NY PARTISEKRETÆR
Jan Ingvaldsen har sagt ja til å ta på seg 
oppgaven som partisekretær. – Fordi partiet er 
en viktig stemme i dagens samfunn, sier han.

Jan Ingvaldsen på talerstolen under Landsmøtet 2013.

Terje Simonsen
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Mye av motstanden som har blitt fremmet mot fastlegers 
reservasjonsrett er begrunnet i kvinnens rettigheter og 
likestilling. Mange hevder at det å innføre reservasjonsretten vil 
innebære en innskrenkning av kvinners rettigheter, og dermed 
ta oss mange år tilbake i tid. Men hva med legens rett til respekt 
for sine kulturelle, moralske og religiøse verdier? Dette er viktige 
menneskerettigheter som er vernet av en rekke internasjonale 
konvensjoner Norge har sluttet seg til, som for eksempel FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter og den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen. Skal man ikke ta hensyn til 
legens rett til å foreta egne valg slik kvinnen har rett til? 

Konvensjonsstridig
Jeg mener at leger har krav på bekyttelse og respekt for sine 
menneskerettigheter på like linje med kvinner. Til og med 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) anerkjenner 
at det ikke kan utledes av internasjonale menneskerettighets-
konvensjoner “at leger i møte med kvinnelige pasienter som 
ønsker abort vil være konvensjonsstridig, så lenge stater tilbyr 
alternativer som ivaretar kvinners reproduktive helse på en 
likeverdig måte”. Likevel mener LDO at behovet til en gravid 
kvinne som ønsker å ta abort bør veie tyngre enn legens 
reservasjonsrett og mulighet til å henvise til annen lege. 

Det er hvert enkelt lands ansvar å finne en mellomløsning når 
en menneskerett kommer i konflikt med en annen menneskrett. 
Å gi leger reservasjonsrett og mulighet til å henvise til annen 
lege, uten å forby abort generelt, er etter min oppfatning en fin 
mellomløsning for denne problematikken.

Rettigheter for hvem
Gjennom historien har kvinner måttet kjempe for sine rettigheter 
når det gjelder blant annet retten til utdanning, stemmerett, og 
retten til å eie eiendom. Jeg er ingen fan av kvinneunderstrykkelse. 
Selv er jeg kvinne og er opptatt av likestilling mellom kjønnene. 
Men jeg stusser litt på hvordan kvinneaktivister får det til å 
virke som om enhver politisk beslutning er et slags angrep mot 
kvinnefrigjøringen. Når kvinner velger å jobbe deltid for å kunne 
tilbringe mer tid med barna sine, blir de ansett som ofre for 
blandingsøkonomiens negative konsekvenser. 

Jeg stiller meg uforstående til hvorfor diskusjonen om 
reservasjonsretten har blitt en diskusjon om kvinners rettigheter 
snarere enn legers rett til å reservere seg mot bestemte 
medisinske prosedyrer av samvittighetsgrunner. Dersom 
vi anser reservasjonsretten for leger som undertrykking av 
kvinners rettigheter, hva med rettighetene til legen da?

RESERVASJONSRETTEN - EN MENNESKERETT 
FOR FASTLEGER ELLER EN INNSKRENKNING AV 
KVINNERS RETTIGHETER?

Olympia Ahenkorah
Leder, De Kristne Ungdom

Fosteret har arverett
Slik jeg ser det er det tre grupper mennekser å ta hensyn til i 
forhold til reservasjonsretten. For det første har vi fosteret hvis 
liv står på spill dersom kvinnen bestemmer seg for å ta bort. 
Spørsmålet om hvor moralsk eller etisk forsvarlig det er å ta 
abort i det hele tatt vil jeg ikke gå inn på. Jeg vil likevel nevne 
at selv om et foster ikke er å anse som et menneske ifølge 
abortloven, har et foster rett til arv ifølge arveloven. Med andre 
ord mener norske lovgivere at et foster har ret til arv, men at det 
ikke har rett til å leve. Hvordan skal man kunne arve hvis man 
ikke får muligheten til å bli født i utgangspunktet?

Bortsett fra fosteret, hvis rettigheter ikke blir tatt hensyn til i det 
hele tatt i denne debatten, har vi den gravide kvinnen og legen. 
Etter min oppfatning vil reservasjonsretten gagne både kvinnen 
og legen: Legens rett til samvittighetsfrihet blir ivaretatt, og det 
blir lettere for abortsøkende kvinner å velge rett lege. Debatten 
om reservasjonsretten for fastleger bør derfor ikke bare handle 
om kvinners rettigheter slik det har vært i media, men det burde 
heller reflektere interessene til både fastleger og gravide kvinner.

Olympia Ahenkorah, leder DKU
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Ungdomspartiet for deg!

De Kristne Ungdom (DKU) er ungdomspartiet til Partiet 
De Kristne. Per idag teller vi litt over hundre medlemmer. 
Vi i ungdomspartiet synes det er veldig synd at de kristne 
verdiene som har gjort Norge til det frie og trygge landet det 
er, gradvis forsvinner fra samfunnet. Vi ønsker å bidra til at 
den fine kristne arven blir ivaretatt og videreført til fremtidige 
generasjoner. DKU har et midlertidig sentralstyre bestående 
av fire medlemmer som leder partiet inntil nytt styre blir 
valgt. Vi har også fylkeslag i tre av de nitten fylkene: Oslo, 
Akershus og Buskerud. Målet er å danne fylkeslag i alle 
fylkene. Vårt fokus i år er å verve flere medlemmer og å gjøre 
partiet mer synlig i den politiske debatten. Våre hjertesaker 
er blant annet kristendomsundervisning på skolen, retten til 
liv, flere kristne privatskoler og forbedring av boligmarkedet 
for ungdommer. Vi ser frem til kommunevalget i 2015 
og Stortingsvalget i 2017, og oppfordrer alle til å verve 
nye medlemmer. Er du mellom 16 og 30 år så meld deg 
inn i ungdomspartiet ved å sende kontaktopplysninger 
til innmelding@dekristne.no

Olympia Ahenkorah, leder DKU

DE KRISTNE UNGDOM
De Kristne Ungdom ble dannet sommeren 2013, og har så 
langt etablert tre fylkeslag. 

Styret i De Kristne Ungdom (DKU) består av (f.v.) Olympia Ahenkorah – leder, Michael Aspli 
- sekretær og medieansvarlig, Pauline Selle – styremedlem og Lars Storhaug – nestleder.

Akershus: Fra venstre leder Jonathan Johanessen (16) fra Bærum. Nestleder Natacha 
Vuijsters (31) fra Ski.

Buskerud: Leder Madeleine Skevik (20) fra Drammen. Nestleder Samuel Birgirimana (19) 
fra Drammen.

Oslo: Fra venstre leder Geir Olav Tungland (24) fra Vålerenga, Oslo. Nestleder Smiles 
Owusu Asamoah (15) fra Ammerud. Sekretær Samuel Nana Frempong (16) fra Stovner. 
Medieansvarlig Karl Tobias Hansen (21) fra Romsås.
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Velkommen til:
Den Frie Evangeliske Forsamling

M40

Møllergaten 40. 0170 Oslo
Tlf.: 476 60 435

En internasjonal menighet, midt i Oslo, 
- for hele familien!

Møter:
Tirsdag kl. 19.00 – språk: Spansk
Onsdag kl. 19.00 – språk: Norsk
Fredag kl. 19.00 – språk: Engelsk

Lørdag kl. 19.00 Ungdomsmøte – språk: Norsk

Menighetens hovedmøte: 
Søndag kl. 11.00 – språk: Norsk.
Søndagsskole samtidig med møtet.

m40.oslo@gmail.com - www.m40.no

Stølsdokken Fjellhotell ligger på 
det vakre Golsfjellet. Vi inviterer deg 
som menighet, gruppe eller 
organisasjon til å arrangere
alle typer feiringer hos oss. Vi har 50 
nye, flotte hotellsenger, en nydelig 
natur og velsmakende mat.
Ta kontakt for gruppetilbud.

Tlf: 40402222 / 61364077 - E-post: post@stolsdokken.no

Les om hvordan vi kristne kan 
SNU NORSK POLITIKK: 

ABONNER PÅ Norge IDAG 
og få med deg de gode nyhetene

HELÅR kr. 1099,- HALVÅR kr. 615,- STUDENT 1/1 kr. 550,- GRATIS prøveabonnent

NB! Bruk BLOKKBOKSTAVER!Klipp ut og send inn

Send inn eller ring 55 92 29 00

Kristen Mediaallianse Drift AS
Svarsending 8123
0097 OSLO

Navn:

Adresse :

Pos tn r. : S ted :

T l f. :

JA! Jeg vil bli abonnent på Norge IDAG
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Norsk politikk har i all hovedsak rotet seg inn i et blindspor når 
det gjelder grunnforståelsen av situasjonen i Midtøsten relatert 
til det gamle britiske Palestina-mandatet.
Mandatet opprettet i tråd med folkeretten, har sin selvfølgelige 
bakgrunn i den klare forståelse samtiden hadde av jødenes 
historiske forhold til disse territoriene. Hele regionen ble tegnet 
om etter 1. Verdenskrig og nasjonalstater ble opprettet i det 
gamle ottomansk-islamske kalifatet. Her var åpenbart plass og 
rett til både arabiske stater og et jødisk nasjonalt hjemland.
Østsiden av Jordanelven ble skilt ut, ettersom britene hadde en 
konge som trengte et land. Hashemittene og britene opprettet 
Jordan. Således finnes det allerede en to-stats løsning i 
Palestina. 
Det var i Jordan PLO satte i gang sin første destabiliseringsprosess. 
PLO charteret ville frigjøre begge sider av Jordan-elven og ble 
stadig mer aggressiv. Derfor fikk vi svart september i 1971 hvor 
Jordanske sikkerhetsstyrker gikk hardt til verks og jagde PLO 
ut av Jordan. Det gav stabilitet og ro i Jordan, men utløste et 
jordskjelv av grusomheter og destabilisering av Libanon.

Ny anti-israelsk linje

Så entrer scenen en norsk aktør. Under Gro Harlem Brundtland 
formes en helt ny linje i Norges forhold til Israel. 

Jeg siterer fra Haakon Lies memoarer:

«Sommeren 1948 ble Martin Tranmæl bedt om å hjelpe til med 
å skaffe våpen og ammunisjon til jødisk ungdom som ville dra 
til Palestina for med livet som innsats å virkeliggjøre jødenes 
gamle drøm om et Israel – Det lovede land. Det var ikke nei i 
Martin Tranmæls munn.
I april 1983 møtte Gro Harlem Brundtland den mannen som mer 
enn noen annen symboliserer de krefter som ønsker å radere 
staten Israel ut av kartet. Hun beskrev den fremste terrorist i 
vår tid ikke bare som et kunnskapsrikt, våkent, nyansert og 
interessant menneske, men også som en moderat politiker.
Så kan en bare spørre: Hva har skjedd i Det norske Arbeiderparti 
i løpet av de 35 årene som ligger mellom Martin Tranmæls 
helhjertede støtte til det jødiske folket – og Gro Harlem 
Brundtlands omfavnelse av dets verste fiende?»

Oslo-avtalen gav ingen fred

Dette ledet til Oslo-avtalen, en avtale bygget på tesen om land for 
fred. Israel gir land, og de skal presumptivt få fred. Så har tiden 
gått med to påfølgende intifada og terror mot sivilbefolkningen 
i Israel, og så ble det forklart at den jødiske okkupasjonen av 
Gaza var alle problemers kilde. Bare jødene forlot Gaza ville det 
bli fred. Vel, jødene er borte fra Gaza og innbyggerne der lever 
under et skrekkregime i dag og rakettene hagler over sørlige 
Israel.
Et nytt paradigme må på plass i Midtøsten. Den arabiske vår, 
og særlig borgerkrigen i Syria har vist oss et skrekkscenario 
som får situasjonen i forhold til Israel å stilne. Partiet De Kristne 
står i arven til Martin Tranmæl, Haakon Lie, Kåre Kristiansen 

QUO VADIS NORGE?

og Regjeringen Kåre Willoch på 80-tallet. Haakon Lie erkjente 
denne kontinuerlige grunnleggende trussel, som fremdeles i dag 
eksisterer mot Israel. Iran truer stadig med utslettelse, Abbas 
bruker norske skattebetaleres penger til å hylle terrorister og 
undergrave fredsprosessen PLO selv var med på å fremlegge, 
rakettene fra Hamas og Hizbollah peker hver dag mot Israel og 
fra Gaza har tusener blitt avfyrt.
Tesen om land for fred gir ingen fred. Hva er da vegen videre?

Vil jobbe for jødenes rett

Landet Judea fikk sitt navn etter folket som bodde der – jødene. 
Dette kalles i dag for det okkuperte Vestbredden. Først av alt 
må norsk virkelighetsoppfatning erkjenne at jøder har rett til å 
bo på Vestbredden – Judea og Samaria. FN har et charter for 
urbefolkningsrettigheter, og dette må vedrøre også jødenes 
historiske tilknytning til Vestbredden. Derfor er tesen om den 
ulovlige okkupasjonen som gjentas som et søvndyssende 
mantra fra norsk venstreside en løgn som må avkles. 
Deretter er det slik at enhver selvstendig stat har rett til å utnevne 
sin egen hovedstad. Ikke noe folk i verden har en så lang og 
uavbrutt relasjon til sin hovedstad som jødene har til Jerusalem. 
Det er de facto hovedstaden til Israel hvor de statsbærende 
institusjonene: storting, regjering og høyesterett befinner seg. 
Enhver reell fredsvilje begynner med å erkjenne dette. Derfor er 
det å etablere Norges ambassade i Jerusalem en begynnelse på 
en reell fredsprosess og ikke sluttresultatet av en. 
Jødene har vist at de er et folk som ønsker fred. Araberne i Israel 
er tryggere, friere og bedre stilt enn i noe annet land i regionen.  
Så lenge hatet får råde, er ikke noe land i verden stort nok for 
fred. Derfor ønsker De Kristne å avslutte overføringene til den 
Palestinske Selvstyremyndighet så lenge den undergraver sin 
egen fredsprosess med fortsatt jødehat og propaganda, flytte 
den norske ambassaden til Jerusalem, kreve anerkjennelse 
for jødenes historiske rett til å bo i Judea og Samaria og bistå 
sammen med Israel til investeringer i både arabisk og jødisk 
økonomi på Vestbredden.

Erik Selle, partileder
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REBECCA  SKRETTEBERG, BUSKERUD

ASYL OG INTEGRERING
GUNN AR BRUDEL I , ØSTFOLD

EN GOD SKOLE
LEIV  MAGNE  HAALAND, ØSTFOLD

ENERGI OG TEKNOLOGI
Asylsøkere som har behov for beskyttelse 
skal få det, de som ikke har behov skal reise 
hjem. 
Det skal være en effektiv saksbehandling 
som har som mål å sile ut de som trenger 
beskyttelse og de som ikke trenger det.

Vi sier at den beste hjelpen flyktninger kan 
få er hjelp til selvhjelp nær sitt opprinnelses-
land. Vi vet at folk fra Afrikas horn, som 
har flyktet fra krig, befinner seg i nabo-
landene i overfylte flyktning-mottak uten 
tilstrekkelige helsetilbud, uten muligheter 
for utdannelse eller jobb. Hvis vi bruker noen 
av bistandspengene på disse stedene for å 
gi flyktningene et verdig liv, vil de ikke reise 
gjennom Saharaørkenen med alle de farene 
det kan medføre.

I forhold til det totale antall flyktinger i 
verden, er det bare et fåtall som når Norges 
grense. Norge har forpliktet seg til å ta sin del 
av den byrden det er å gi beskyttelse til de 
som blir forfulgt. Men uten at vi effektiviserer 
asylinstituttet vil vi få flere og flere mennesker 
som er uten rettigheter og oppholdstillatelse 
som må vente i årevis for at saken deres skal 
bli behandlet. I mellomtiden vil de få barn, og 
barna blir en del av det norske samfunnet. 
Det er umenneskelig å sende disse barna til 
foreldrenes hjemland etter at de har bodd i 
Norge i mange år og blitt godt integrert. Vi 
mener at vi som samfunn må ta ansvar for 
disse barna ved å gi dem amnesti. Men for 
framtiden må vi sørge for at dette ikke skjer 
igjen ved å effektivisere asylinstituttet.

Grundtvig sa: Barndommen er den 
grunnleggende tiden, ungdomstiden er 
den avgjørende. Her vil jeg bare fokusere 
på noen tanker som må ligge i bunnen for 
skolepolitikken. 

Etter et yrkesliv som lærer og rektor, 
fant jeg ut at det viktigste i alt arbeid er 
den menneskelige faktor. Dette gjelder i 
forholdene elev/lærer, barn/foreldre, foreldre/
lærer, m. fl. Å utvikle et godt samspill i disse 
forhold må være sentralt.

Barnet/eleven må oppdage sine egne 
ressurser. Læreren søker bevisst barnets 
sterke sider, evner, vaner, omsorg.
Barnet må bruke sine egne ressurser. 
Læreren må gi positiv respons. Det gir mot og 
lyst til å mestre nye ting. Da utvikles lærelyst, 
arbeidsglede og nye interesser.
Fokus på menneskeverdet gir grunnlag for 
respekt. Den enkelte har verdi. Læreren er en 
bevisst modell for å skape et trygt, støttende 
og inkluderende felleskap. Barnet må få frihet 
til å arbeide i sitt tempo, bevisst øve seg i å 
vurdere sin egen rolle i et godt samspill.

God praksis i dagens skole må føres 
videre. Lærerutdannelsen legges om slik 
at studenter får grundig praksis som en 
del av opplæringen. En fire års utdannelse 
kan være to års grunnleggende pedagogikk 
og ulike fag. Deretter et års praksis som 
assistent sammen med dyktige lærere for å 
oppleve skolehverdagen. Til slutt et år faglig 
fordypning. 
En god barnetrinnslærer må vite hvordan 
barn har det i skolen i dag, lære elvene 
å kjenne, like barn for å gi den enkelte en 
tilpasset læring.

Skolepolitikken må utformes slik at disse 
forhold kan utvikles.

I Norge har vi mye vannkraft og nye 
kraftstasjoner bygges og gamle oppgraderes. 
Det bygges kabler over havområder, 
og strømmen kan gå i begge retninger. 
Utnyttelsen her, og hva som er mest 
formålstjenlig for Norge er en interessant 
studie.

Lavprisland konkurrerer ofte ut norske 
bedrifter, og høyteknologi og effektive 
løsninger er nødvendig hos oss for å kunne 
konkurrere. Robotisering kompenserer 
ofte for den menneskelige faktor innen 
flere bransjer. Norge satser også tungt på 
forskning innen mange felt. Komponenter til 
avanserte flysystemer, fremdriftssystemer 
for skip, prosessindustrien og reaktorbrensel 
er bare noen få av de områdene det forskes 
på. All forskning fokuserer på å oppnå gode 
verdier på klimautslipp og miljø. Solceller og 
lagring av energi er aktuelt i varmere strøk, 
og Norge er med i forskningen. I Norge 
bygges vindmølleparker, og mange politiske 
beslutninger må tas vedrørende utbygging. 
De Kristne vil gjøre det attraktivt å investere i 
norsk industri og har et framtidsrettet syn når 
det gjelder teknologisk forskning og utvikling.

Inn i fremtiden ligger mer høynet teknologi, 
for blant annet vogntog drevet primært med 
biodrivstoff, biler drevet av elektrisitet eller 
hydrogen, høyhastighetstog på nye og rettere 
spor og klimavennlige ferger hvor batterier, 
hydrogen og biobrensel er aktuelt.

De Kristne vil styrke teknologisk utdannelse 
og forskning, og støtte opp under innovative 
småbedriften og gi grobunn for styrket vekst 
for industrien i landet vårt. Styrket teknologisk 
kompetanse vil gjøre norske løsninger 
mer attraktive og dermed bli foretrukket i 
konkurranse med andre produsenter.
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ARNE  HUSVEG, ROGALAND

FORSVARET
INGER MARIT  SVERRESEN, ØSTFOLD

LANDBRUKET
ØYVIND ÅRDAL , MØRE  OG  ROMSDAL

OLJEPENGAR TIL VEG
Forsvaret er en samlebetegnelse på Norges 
fire forsvarsgrener: Hæren, Sjøforsvaret, 
Luftforsvaret og Heimevernet. Forsvaret 
er organisert som en virksomhet, som 
innenfor statsforvaltningen omtales som 
en etat. Forsvarets Militære Organisasjon 
(FMO) er Forsvarsdepartementets største 
underliggende etat. Etaten ledes av 
Forsvarssjefen med ansvar for det militære 
kommandoapparatet, de militære styrkene 
og støtten av disse. Admiral Haakon Bruun-
Hanssen er forsvarssjef. (Wikipedia)  

- Dersom vi samler alt sammen på en plass, 
så kan vi i et tradisjonelt scenario kanskje 
håpe på å forsvare en bydel i Oslo eller 
området fra Majorstua til Røa. Og det er den 
samlede norske hær, sier generalinspektør 
for hæren Robert Mood til TV2 Nyhetene. 

Ifølge TV2 består den norske hæren i dag 
kun av 3000 ansatte og 4000 vernepliktige. 
Det betyr at størrelsen er redusert med 
95 prosent de siste 15 årene. Hæren er 
rekordliten. 

Begge avsnittene ovenfor er sakset fra 
VG-nett 28.01.2008. Etter dette har 
forsvarssjefen lagt ned en av de best trente 
og utstyrte enhetene forsvaret rådde over: 
HV-016 var en spesialavdeling i Heimevernet. 
Den besto av vervet personell, gjerne soldater 
som har vært på utenlandsoppdrag for andre 
avdelinger i forsvaret. Avdelingen ble nedlagt 
i 2011. 
Dette er hva de sosialistiske regjeringene har 
gitt videre som arv til den sittende borgerlige 
regjeringen. De Kristne mener det er vesentlig 
at Norge har et forsvar som er oppdatert 
og effektivt og tilpasset det moderne 
trusselbildet, og vil øke bevilgningene til 
Forsvaret. Norge trenger stemmen fra De 
Kristne hørbar i vår lovgivende forsamling.

Norsk matsikkerhet har i stadig større grad 
blitt avhengig av andre land sine ressurser.  
Vi har mindre kornarealer og reduserte 
totalavlinger.  Derfor er det viktig at vi ivaretar 
all dyrkbar matjord og landbruksnæring 
over hele landet.  Det er viktig med 
beredskapslagre, særlig med tanke på korn. 

Matvareprisene har blitt holdt kunstig 
nede prismessig ved at det er gitt tilskudd 
til matproduksjon.   Norsk Landbruks-
samvirke kan vise til at utgiftene til 
norske husholdninger nå er i underkant 
av 12 % til mat, mens andelen var 40 % i 
1958. Overføringer og tollvern må fortsatt 
opprettholdes for å ivareta landbruket, og 
tilskuddene genererer tilbake opprettholdt 
turistnæring og sysselsetting på mange 
områder i samfunnet.    

De Kristne vil arbeide for at bonden skal ha 
gode vilkår, og at det blir lagt til rette for at 
den yngre generasjon får muligheter til å 
overta og fortsette produksjonen.  

Det er ikke stordrift som ligger best til rette i 
Norge, og erfaring har vist at ulempene ved 
stordrift ofte kan være større enn fordelene.  
Det er ingen automatikk i at lønnsomheten 
øker i takt med størrelsen.  Norge kan 
ikke sammenlignes med landene nedover 
i Europa.  På samme måte som i Sveits 
er de små bruka verdifulle driftsenheter i 
Norge, og må ivaretas. Initiativ og nyskaping 
må oppmuntres og unødvendig byråkrati 
avvikles.  Nytenkning er viktig, men det må 
skje i samarbeid med bøndene.

Det er naudsynleg med eit krafttak når det 
gjeld utbygging og vedlikehald av vegane her 
i landet. Det er ikkje til å leve med at vi som 
er eit av dei rikaste landa i Europa, skal ha 
dei dårlegaste vegane. Difor er det no tid for 
å bruke ein større del av oljeinntektene vår til 
dette. Det er rett at vi må halde det offentlege 
forbruket nede, men her er det snakk om 
naudsynlege investeringar for framtida. Ute 
i Europa er det stor arbeidsløyse og mykje 
ledig kapasitet og ekspertise. Difor treng 
dette ikkje å skade konkurranseevna til norsk 
næringsliv. Snarare tvert i mot! Her oppe på 
Nordvestlandet ropar næringslivet på betre 
vegar. Det er no det må skje! Snart kjem 
eldrebølgja, oljeinntektene vil minke, og då er 
det slett ikkje sikkert at vi har råd til desse 
investeringane.

I følgje Veglova av 1963 er det det offentlege 
som har ansvaret for vegbygginga har 
i landet. Likevel kunne NTB i fjor melde 
at norske bilistar betalte 12,5 milliard i 
bompengar i 2012, ein auke på heile 966% 
frå 1991. Då dei raudgrøne kom til makta 
for snart ni år sidan, lova dei å ikkje auke 
det totale skattetrykket. Men kva med 
bompengane? Det er også ein form for skatt, 
og det er ein usosial skatt. I fjor kunne vi lese 
om ei åleinemor utanfor Bergen som måtte ut 
med omlag 3000 kr i månaden i bompengar. 
Truleg ville «skatten» hennar auke med minst 
20%, medan dei rikaste knapt ville merke 
dette på lommebøkene sine. Difor skulle 
konklusjonen vere klar: Bygging av vegar er 
staten sitt ansvar, og tida er no inne for eit 
skikkeleg krafttak på dette området.
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Med fokus på de ennå unådde 
folkegruppene i Afrika!

Vi har satset sterkt på opplæring 
av ledere som kan bære videre 
veksten og gløden til de ennå  
unådde, og det er mange som står 
klar til å dra ut. Nå er det flere som 
reiser ut til de stammene som ikke 
er nådd i Kenya, og de roper og ber 
til Gud om noen til å sende dem! 
Vil du være med og sende dem ut? 
Paulus sier: ”Hvorledes kan de 
forkynne dersom det ikke er noen 
som sender dem?” Rom. 10,15. 

Nå er det 40 år siden Jan Ernst 
Gabrielsen reiste ut til Kenya med 
sin familie, og det blir feiret med et 

jubileumsmøte i Filadelfiakirken 
i Lyngdal, søndag den 15. juni 
kl. 17.00. Har du mulighet til 
det, så sett av denne kvelden til 
å prise Herren og gi ham ære for 
de store og varige fruktene som 
er fra arbeidet. Pastor Geoffrey 
Muthinja og hans kone Ann fra 
Kenya blir med. Han leder den 
pinsebevegelsen som Jan Ernst 
og Ingebjørg jobbet sammen med 
i Kenya, East Africa Pentecostal 
Churches med 1.200 menigheter 
i hele landet.

Vi samler nå inn et jubileums- 
offer for å løfte fram pioner- 
evangelistene og fullføre misjons- 
befalingen i Kenya og Sør Sudan, 
mens det er vanskelig å kunne 
arbeide åpent i Sudan. Kenya har 
over 16 unådde folkegrupper og 
Sør-Sudan over 10, og med fokus 
på disse kan vi nå dem og få i 
gang bærekraftige og voksende 
menigheter her.

Misjon i Øst-Afrika har helt fra 1970-årene jobbet  med å 
bringe evangeliets budskap til de stammer og folkegrupper 
som ennå ikke har hørt budskapet om Jesu forsoning. 

Du kan også sende  
din jubileumsgave  
til vår bankgiro nr.: 
7322.05.15386

Adresse:
Misjon i Øst-Afrika  
v/Ingebjørg og Jan Ernst 
Gabrielsen, Åmdal, 
4580 Lyngdal.

Velkommen til 40-års JUBILEUMSMØTE i Filadelfiakirken, 
Lyngdal, søndag 15. juni kl. 17.00

Geoffrey Muthinja
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Gud selv valgte å begynne menneskeheten med å skape en 
mann og en kvinne i det han sier i 1. Mos. 1:26 ”La oss skape 
mennesker i vårt bilde som et billede av oss.”
Her brukes uttrykket ”oss” for å gi til kjenne at Guds familie – 
Gud – Jesus – Den Hellig Ånd står modell for skaperverket. På 
sammen måte som den minste byggesten i materien, hydrogen, 
består av et proton, et elektron og en kraft som binder dem 
uløselig sammen, slik skulle mann og kvinne være forenet i 
kjærlighet.
På Hebraisk uttrykkes dette 
slik: (se figuren)
Dersom man tar det 
maskuline elementet i ISH 
(mann) og setter det sammen 
med det feminine elementet 
hos ISHA (kvinnen) så får vi 
uttrykket Jahve (Gud). De 
øvrige bokstavene er like for begge kjønn og betyr ild eller lys. 
Det illustrerer hvordan Guds hensikt med oss mennesker var at 
vi skulle være levende bilder på Gud i måten vi lever på. Livene 
våre skulle synliggjøre Gud i hverdagen.
Ut fra dette perspektivet forstår vi utsagnet i 5. Mos. 28:13 
«Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme 
høyere, aldri lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud 
som jeg gir deg i dag, så du holder dem og gjør etter dem.» 
Disse budene er nedfelt i 1. Mos. 2:24-25 (1)Derfor skal mannen 
forlate sin far og sin mor og (2)holde fast ved sin kvinne, og (3)
de to skal være én kropp.  (4)Begge var nakne, både mannen og 
kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.
(1) betyr at de ikke skulle være kopier av mor og far, men 
utvikle sin egenart og sine evner og gaver.  Det er foreldrenes 
hovedoppgave at dette kan skje i et trygt oppvekstmiljø, og 
under kyndig veiledning.
(2) handler om å være trofast mot den ektefelle man har valgt. 
Trofasthet er vel den side ved Gud som vi alle setter mest pris 
på.
(3) innebærer at to helt forskjellige personer blir vevet sammen 
til å leve ut relasjoner som synliggjør Gud i hverdagen. Dette gir 
synergieffekt!
(4) betinger at de er nakne overfor hverandre også i tanker og 
følelser. De skulle leve i full åpenhet med hverandre på alle livets 
områder, og kunne dele tanker og følelser på de mest intime 
områder av livet.

FAMILIEN - SAMFUNNETS BYGGESTEIN OG 
GRUNNVOLD
Fra tidenes morgen har det vært 
familier som har dannet samfunn 
og nasjoner.

Vi har på en rekke samlinger med ektepar spurt hva de forbinder 
med gode relasjoner.
Her er lista over relasjoner vi må øve oss på i samlivet:

1. være Åpen og ærlig mot deg
2. vise deg Respekt
3. være Inkluderende overfor hverandre
4. være snar til å Tilgi og be om tilgivelse
5. være Raus 
6. være Trofast 
7. vise Omsorg
8. vise Omtanke
9. anerkjenne deg og den du er, og bekrefte deg ved å si det 

ut!
10. gi deg lov til å prøve og feile, og være annerledes enn meg
11. oppmuntre deg til å utvikle dine gaver og evner
12. gi deg håp om at vi skal lykkes sammen

Dette viser at det er ikke de tingene vi gjør mot hverandre, 
men måten vi gjør det på, som synliggjør Gud i våre liv. Det er 
relasjonene vi har til hverandre som er avgjørende.

Det er bare samlivet mellom en mann og en kvinne som kan 
skape barn på en naturlig måte, og føre slekten videre, slik at 
barna har et nært forhold til både sin mor og sin far.
Historisk sett var samfunn som gikk i oppløsning kjennetegnet 
ved utbredt homoseksuell livsførsel. Den nye ekteskapsloven 
truer selve vårt samfunns eksistens, og må gjøres om.

Se vår hjemmeside www.judithogingvar.no hvor blant annet 
boka vår ”Kunsten å leve sammen” kan leses eller lastes ned.

Judith og Ingvar Torvik, medlemmer av fylkespartiet De Kristne 
Telemark.

Judith og Ingvar Torvik

Mennesket skapt i Guds bilde

Gud begynte 
Med en familie 
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Frihet og trygghet for alle

SUNRISE

SUNSET

NITRO XTREME

®

®

®

Kyani har kombinert effekt av noen av naturens mest kraftfulle 
næringsstoffer i kosttilskudd for den moderne familien. 

Kyäni produktene er designet for å gi deg og din familie enkle, 
smarte og effektive kosttilskudd.

Basert på ville blåbær fra Alaska som 
er rike på antioksidanter og innhøstet 
for hånd.Kyani Sunrise er en smakfull 
blanding av nøye utvalgte frukter, bær 
og urter.
Servert i en smart porsjonspakninger 
som du ensom du enkelt kan ta med deg.

Kyani Sunset - Nå med A-og D-vitaminer, 
og omega 3, er basert på olje fra vill laks 
fra det klare vannet utenfor Alaska. 
Vitamin A og D hjelper immunsystemets 
normale funksjon. Omega-3 fettsyrer 
EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon.

Kyani Nitro Xtreme er en kraftig konsentrat av 
Noni, med tillegg av mineraler. Bruk Kyani 
Nitro Xtreme som en del av et balansert 
kosthold og en sunn livsstil - og alltid før, 
under og etter trening eller andre anstreng-
ende aktiviteter! 
Magnesium bidMagnesium bidrar til normal muskelfunksjon . 
Sink bidrar til normal kognitiv funksjon. 
Krom bidrar til å opprettholde normale 
blodsukkernivåer.

Test Kyäni populære produkter allerede i dag 
uten noe forpliktelser! Kyani tilbyr en unik 30-dagers tilfredshetsgaranti. 

Hvis du ikke er fornøyd, får du pengene tilbake.

www.sterkere-helse.no
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PARTIET DE KRISTNE

Partiet har nå fått et skikkelig 
samlingssted hvor folk kan komme 
innom for en kopp kaffe og en prat. 
Adressen er Møllergata 40 med 
kort avstand til blant annet Oslo 
Sentralbanestasjon.
Her blir det mulighet for konferanser 
i eget konferanserom. Partiledelsen 
vil ha sine kontorer i huset og det blir 
mulig å invitere til seminarer og kurs i 
hovedsalen hvor det er sitteplasser til 
280 personer.

PARTIET DE 
KRISTNES HUS
Partiet De Kristne 
har fått sitt eget hus i 
Møllergata 40 i Oslo.

De Kristnes Hus – Møllergata 40, Oslo

GI EN GAVE 
Partiet De Kristne er avhengig av 

din støtte. Det samme gjelder dette 
magasinet. Bruk vedlagt giro. 

Bruk konto 9791.11.44445

STORTINGSVALGET

2013

DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle.

Partiet De Kristne  
Møllergata 40, 0179 Oslo  
Telefon 4590 8400   
E-post post@dekristne.no
Kontonummer 9791.11.44445
www.facebook.com/dekristne

HVORFOR DU 
BØR STEMME PÅ 

DE KRISTNE

Vi trenger et systemskifte i Norge. 
Det er det bare en bred, borgerlig 
flertallsregjering med et sterkt 
verdikorrektiv som kan gi! 

Erik Selle Partileder

5 GODE GRUNNER
til å stemme på De Kristne

FAQ
Spørsmål vi ofte får

Hvorfor et nytt kristent parti?
Fordi vi trenger et parti som 
også i framtiden vil bygge på de 
verdiene som har gjort Norge til 
et land preget av frihet, trygghet 
og omsorg for sin neste. 

Hvorfor navnet ‘De Kristne’?
Et partinavn sier noe om bakgrunn 
og fokus. Navnet ‘De Kristne’ 
sier ikke at vi representerer alle 
kristne, eller at alle kristne må 
stemme på oss. 

Stjeler dere ikke stemmer fra
andre kristne partier?
Det finnes langt flere kristne i Norge 
enn de ‘kristelige’ partiene hadde 
som oppslutning før forrige 
valg. Det betyr at mange ikke 
føler at de tradisjonelle partiene 
representerer deres syn. Det er 
sunt for demokratiet at andre 
tilbydere kan komme på banen. 
Ingen skal trenge å sitte hjemme 
av mangel på alternativer.

Hva er galt med den
nye ekteskapsloven?
Den offentlige lovgivningen rundt 
ekteskap har aldri vært til for å 
regulere våre romantiske affærer, 
men skal ivareta tryggheten for 
barn i forhold til arv, omsorg ved 
brudd etc. Barn er en naturlig 
følge av forholdet mellom en 
mann og en kvinne. Siden alle 
barn trenger både mor og far, 
bør ikke andre samlivsformer 
ha en juridisk status som gir 
‘rettigheter’ i forhold til barn. 

Er det riktig å blande
religion og politikk?
Alle mennesker, religiøse eller 
ikke, tar med seg sine holdninger 
og meninger der de ferdes – også 
i politikken. Det fins ikke nøytralt 
rom. Men ‘kristen politikk’ 
handler ikke om å presse en 
bestemt religion på folk. Vi vil 
ta vare på de grunnleggende 
verdiene som kjennetegner vår 
kristne kultursfære, og bygge et 
samfunn med frihet og trygghet 
for alle, uansett hvem man er 
eller hvilken bakgrunn man har.

Dette valget kan din stemme 
virkelig gjøre en forskjell.FÅ FLERE SVAR PÅ:  WWW.DEKRISTNE.NO

1.  OMKAMP OM EKTESKAPET
Sterke krefter vil omdefinere ekteskapet, svekke biologiske 
bånd og gjøre barn til en handelsvare på voksnes premisser. 
Men ekteskapet skal være mellom en mann og en kvinne, 
og barn skal ikke fratas far eller mor. Vi tar kampen for det 
tradisjonelle ekteskapet!

2.  TYDELIG STØTTE TIL ISRAEL
Midt i et turbulent område, omgitt av fiendtlige diktaturer, 
ligger Israel som et lysende eksempel på frihet, vekst og 
demokrati. De Kristne vil med sterk og tydelig stemme stå 
opp for Israels rett til å eksistere i fred og trygghet, og tale 
deres sak fra Stortingets talerstol.
 

3.  ET RUNGENDE JA! TIL LIVET
De Kristne sier et rungende JA! til livet, fra den første spede 
begynnelse i mors mage til en naturlig død ved reisens slutt. 
Vi vil gjøre alt i vår makt for å lage et samfunn der alle kan 
bli født, og få leve sine liv i frihet og trygghet. 

4.  FRIHET OG TRYGGHET - FOR ALLE
I snart tusen år har de kristne verdiene satt sitt preg på 
samfunnet vårt: Respekten for den enkelte, den uendelige 
verdien på et menneskeliv, og en følelse av ansvar for sin 
neste. De Kristne vil verne om, og bygge videre på, verdiene 
som har gitt oss et samfunn som er trygt, fritt og godt - for alle!

5.  BORGERLIG FLERTALLSREGJERING
Norge trenger en ny regjering. Og det må være en sterk, 
styringsdyktig regjering med flertall bak seg på Stortinget. 
Med én eller flere representanter på vippen, kan vi gå inn i en 
borgerlig flertallsregjering som et sårt tiltrengt verdikorrektiv 
når landets nye kurs skal stakes ut. Målet er derfor klart: 
Vi vil inn på Stortinget, og rett i regjering!
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OMKAMP OM EKTESKAPET
Sterke krefter vil omdefinere ekteskapet, svekke biologiske bånd 
og gjøre barn til en handelsvare på voksnes premisser. 
Et ekteskap skal være en pakt mellom en mann og en kvinne. 
Barn skal ha rett til både far og mor. Og det biologiske prinsipp 
skal for all framtid være styrende i norsk familiepolitikk. 
De Kristne tar kampen, og vi tar den på dine vegne. 
Men du må gi oss en plattform å gjøre det fra.

TYDELIG STØTTE TIL ISRAEL
Midt i et turbulent område, omgitt av fiendtlige diktaturer, ligger 

Israel som et lysende eksempel på frihet, vekst og demokrati. De 
Kristne vil med sterk og tydelig stemme stå opp for Israels rett 

til å eksistere i fred og trygghet, og tale deres sak fra Stortingets 
talerstol. Et av de første kravene vil være å flytte den norske 

ambassaden fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem. 

ET RUNGENDE JA! TIL LIVET
De Kristne sier et rungende JA! til livet, fra den første spede 
begynnelse i mors mage til en naturlig død ved reisens slutt. 
Vi vil gjøre alt i vår makt for å lage et samfunn der alle kan bli 
født, og få leve sitt liv i frihet og trygghet. Målet er nådd når det 
ikke lenger er et akseptert alternativ å avslutte en graviditet eller 
‘hjelpe’ noen inn i døden.

MELD DEG INN
Ring 4590 8400 nå!

LIK OSS PÅ ‘FACE’
www.facebook.com/dekristne

GI EN GAVE 
Bruk konto 9791 11 44445

/DEKRISTNE @DEKRISTNE
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Returadresse:
De Kristne, Møllergata 40, 0179 Oslo

Ola Nordmann
Partivegen 5
5020 Bergen

Hun har alltid vært engasjert i samfunnet, og i flere år var hun 
aktiv i Kristelig Folkeparti som kommunestyrerepresentant i 
Øygarden kommune og medlem av fylkesstyret i Hordaland KrF. 
Da Partiet De Kristne startet opp var hun nysgjerrig på hva det 
var, og fulgte godt med på prosessen rundt. På den tiden hadde 
hun en posisjon i KrF, men følte at hun var en del av et parti som 
tok en retning hun ikke kjente seg hjemme i. Dermed meldte 
hun seg ut av sitt gamle parti.

- Jeg gikk ut av fylkesstyret i KrF og meldte overgang fra KrF 
til Partiet De Kristne i kommunestyret, forteller hun. - Jeg var 
den eneste representanten for KrF i kommunestyret, og det ble 
mange telefoner fra pressen. Men det var bare moro, det. Og 
moroa fortsatte utover i valgkampen. Jeg må si jeg er imponert 
over innsatsen i hele partiet. Folk sto på fra morgen til kveld, 
fra nord til sør, øst og vest. Det var oransje jakker og vaiende 
vimpler overalt.

Sterkt berørt av abortsaken

Hun er opptatt av mange enkeltsaker.
Men noe av det som berører meg sterkest er abortsaken, sier 
hun. - Det smerter meg å vite at vi siden abortloven ble vedtatt 
har drept omkring 500.000 barn i mors liv. Det tilsvarer omkring 
10 prosent av Norges befolkning. De menneskene vi mangler 
som skulle vært unge, sterke og yrkesaktive i dag, ble tatt livet 
av med loven i hånd før de så dagens lys. Abortkampen er i 
stor grad en informasjonskamp. Mange ville hatt et annet syn på 
abort hvis de fullt ut skjønte hva det var.

Hun ivrer også for at barna skal få lære kristendom på skolen.
Her har den nye regjeringen fått til noe bra, ved å øke andelen 
kristendom, sier hun. - Men selve faget kan jeg ikke se blir bedre. 
Barna blir forvirret av religionsblandingen de får servert. Det vi 
trenger er et eget kristendomsfag, så kan de heller lære om 
andre religioner i samfunnsfagtimene. Det er kristendommen 
som har gjort Norge til et godt og trygt land å bo i. Vi må ikke 
la kunnskapen om vår tros- og verdiarv stoppe opp med vår 

generasjon. Hvis våre barn ikke blir opplært i kristne verdier vil 
morgendagens Norge se helt annerledes ut enn det landet vi 
har i dag.

Grunnlovsjubileet

- I år feirer vi grunnlovens 200-års-jubileum, men det er et 
paradoks at vi for to år siden endret grunnlovens paragraf 2 
og fjernet vårt kristne fundament i grunnloven, sier Hansen. - 
Mens det tidligere het at vi skulle bygge på kristendommen, 
skal vi i dag bygge på kristendom og humanisme. Dette er 
selvmotsigende. Mens kristendommen sier: «Du skal ikke 
drepe», sier humanismen at det er greit med abort og aktiv 
dødshjelp. Ifølge grunnlovens egne bestemmelser kan man ikke 
gjøre endringer som strider mot konstitusjonens «Aand». Likevel 
gikk et samlet storting, med unntak av tre representanter fra 
Senterpartiet, inn for disse endringene.

Hun peker også på en annen endring som har skjedd i forhold 
til grunnloven.
- Vi er takknemlige for vår selvstendighet og uavhengighet 
som nasjon, men EØS-avtalen overlater i realiteten en stor del 
av den lovgivende makt til et overnasjonalt organ som Norge 
ikke er representert i. Norges befolkning har sagt nei til EU to 
ganger, men likevel har vi på mange måter gitt avkall på vår 
selvstendighet uten at folkeviljen har blitt tatt hensyn til i denne 
saken.

Trenger grasrotengasjement

Hva tenker du om fremtiden for Partiet De Kristne?
- Jeg tror vi skal få være med på mye spennende fremover. Vi 
har lagt et godt fundament med det arbeidet som ligger bak 
oss. Det viktige nå er å jobbe systematisk frem mot lokalvalget 
i 2015. Vi har gode muligheter til å ta mandater i mange 
kommunestyrer og fylkesting rundt om i landet. Da trenger vi 
et sterkt grasrotengasjement, og det tror jeg finnes i Partiet De 
Kristne.

IVRER FOR ET BEDRE SAMFUNN
Trine Overå Hansen stod som listetopp 
for Partiet De Kristne i Hordaland til 
stortingsvalget 2013. Hun er fortsatt aktiv 
i politikken, er gift, har tre barn og jobber til 
daglig i avisen Norge IDAG. Trine Overå Hansen


