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Fra august i fjor har Sten besøkt fylkeslag og lokallag, mye 
sammen med organisasjonssjef Frank Søgaard.
- Det har vært fantastisk oppmuntrende å møte alle de engasjerte 
kristne menneskene rundt omkring i landet som ivrer for partiet 
og har tro på at vi kan bety en forandring i landet vårt, sier Sten. 
– Over alt har vi møtt gode, kristne mennesker som støtter vårt 
parti.
- Men mange har gitt uttrykk for at de synes det er vanskelig 
å etablere lokallag, fortsetter han. – Vi forstod etter hvert at 
det mange steder er enklere å danne bønnegrupper og så la 
lokallagene vokse ut fra disse.
Mye nyttig veiledning og gode råd fikk partiledelsen denne 
høsten i møte med Terje Sørensen, valgekspert i TV2. Referatet 
fra dette møtet ble sendt til alle fylkeslagene.
- Ikke alle fylkeslagene har forstått hvorfor vi sendte dette rundt, 
og at dette var ment som gode råd i det videre arbeidet med å 
danne lokallag, sier Sten. – Noen fylker har følt seg styrt, men når 
vi har vært rundt og forklart hva det dreier seg om, så har mange 
fått en aha opplevelse. Nå kommer mange av lokallagene som en 
følge av at det jobbes med lister.

Målet er 40 kommuner
PDK hadde vært inne i 20 kommuner dersom forrige valg hadde 
vært et kommunevalg.
- Målet er å komme inn i minst 40 kommuner ved høstens valg, 
sier Sten.
Han har fått flere tilbakemeldinger fra folk som har vært 
medlemmer i Krf eller Frp, men som nå vurderer å gå over til 
PDK.
- Jeg fikk nettopp telefon fra en som har meldt seg ut av Krf og 
inn hos oss, forteller han. – Vi har fått medlemmer fra både Frp, 
Krf og KS (Kristent Samlingsparti). Vi får nye medlemmer hver 
uke.

Viktig å mobilisere i bønn
Selv var Sten en engasjert politiker i Krf i 20 år.
- Og der var vi tre, fire som drev med politikk, forteller Sten. – De 
andre var med og støttet.
Han understreker at støtten i form av bønn er helt avgjørende.
- Gud har gitt oss bønnens makt, og det er viktig å mobilisere i 
bønn, understreker han. – Ingen andre har det våpenet som vi 
har. Derfor er det viktig å prioritere og verdsette bønnegruppene. 
Jeg har vært på mange årsmøter, og på alle disse ble det valgt 
bønneleder. Nå er det en eller flere bønnegrupper i nesten alle 
fylker. Klarer vi å mobilisere til bønn i hele landet, så er mye gjort.
- Snakk med folk i menigheten og inviter dem med på bønnemøte, 
oppfordrer Sten. – En jeg snakket med fortalte at de fikk med seg 
noen på bønnesamlingen, og uka etterpå ringte de og ville melde 
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seg inn i partiet.
- Bruk kontaktnettet i menigheten, oppfordrer Sten. – En pastor 
for en menighet i Sandefjord fortalte at han flere netter på rad var 
blitt mint om at han skulle oppfordre menigheten til å støtte PDK.

Undervisning og skolering
I tiden fremover vil arbeidsutvalget jobbe med et 
undervisningsopplegg for kursing av alle som har tatt på seg verv 
og på forskjellig vis er engasjert i partiet.
- Vår største utfordring er at for få har kunnskap om politikk, sier 
Sten. – Jeg har selv bakgrunn fra Ap, og der satses det stort på 
skolering. Jeg har laget en mal hvor man kan fylle inn sine lokale 
saker. Denne vil bli sendt rundt til alle fylkeslagene, som så kan 
videresende til lokallagene.
- Alle tillitsvalgte kan ta kontakt hvis de har spørsmål, og man 
kan spørre om absolutt alt. Ringer det noen, for eksempel fra Sør-
Trøndelag, så har vi noen som kan hjelpe til der. Når vi alle hjelper 
hverandre så får vi til det meste. Villige hjerter er det viktigste, 
mennesker som ønsker å gjøre en innsats for å snu kursen i 
landet vårt.

Terje Sørensen mener vi må over 150 kommuner for å bli et parti 
en kan regne med videre. Antall lister totalt i landet er avgjørende 
for partiets levedyktighet fremover.

Ingen partier har siden 1973 hatt et så godt resultat ved første 
valg de stiller til som det PDK hadde, og på grunn av taktisk 
stemmegivning ved forrige valg hadde vi egentlig et potensiale til 
det dobbelte ved et kommune/
fylkesvalg.

Hvor bør vi satse? Er det lurt å 
satse dersom man kun har få 
folk som sikkert kan stå som 
listefyll på en liste, men som 
ikke vil stille i debatter og drive 
aktiv valgkamp eller drive aktivt 
i et lokallag?
- Ja, det er viktig, svarer Terje 
Sørensen meget tydelig.

Han begrunner det med 
følgende: 
Der hvor det er lister for både kommune og fylke vil antall 
stemmer til partiet øke på fylkesnivå. Det vil si at partiet øker 
inntekter og antall stemmer dersom vi har mange lister. Det er 
ingen grunn til ikke å stille lister fordi vi vet at ”vi ikke kommer 
inn likevel”. Det er viktig for økonomien og for partiet generelt å 
generere flest mulig stemmer. I tillegg er det viktig å stille i de 
store kommunene for å få flest mulig stemmer på landsbasis.

Terje Sørensen påpeker at i mange kommuner sliter KrF og FrP 
med å stille lister. Dersom vi stiller der vil vi få en del ekstra 
stemmer. Eksempler er Aremark, Audnedal og hele Finnmark.

Viktige fylker hvor vi har sjanse til mandater, og noen kommuner, 
er følgende:
Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre 

og Romsdal og svært mange 
finnmarkskommuner. Her bør 
det stilles lister i alle mulige 
kommuner for å generere 
nok stemmer til å få mandat i 
fylkestinget. (Antall stemmer 
øker når en har kommunelister.) 
Husk også at ett mandat i 
fylkestinget kan gi partiet en 
inntekt på fra 150.000-250.000 
i Vest-Agder og det dobbelte i 
Hordaland.

Velg gode kandidater
- Topp laget både i kommuner og fylker, oppfordrer Terje 
Sørensen. - Samme person kan stille som nr 1 både i fylket og i 
kommunen sin. Det er ingen grunn til å velge andre dersom man 
har en god kandidat. Folk stemmer på folk. Bruk om mulig folk 
med nettverk, på listene. Ved et kommunevalg er det i mye større 
grad de lokale kandidatene som betyr noe.
PR råd
- I valgkampen bør man ikke bruke penger man ikke har, og 
man bør ikke sløse bort midler på unødig annonsering, mener 
valgeksperten. Det har han målt og funnet lite effektivt. PDK har 
en såpass klar velgergruppe at vi kan gå direkte på velgerne 
våre:

Menigheter, Israels venner, og vi kan dessuten hente velgere som 
har stemt på KrF og Frp.

- Send gjerne brev til medlemmer av slike foreninger hvor vi har 
sjanse for støtte, foreslår Sørensen.

- Dessuten blir det ved neste valg ikke lenger et argument at vi 
”ødelegger for Krf” ved å stille lister - tvert imot, sier han.

I følge Terje Sørensen er det første mandatet billigst. Det vil si 
at det skal færre stemmer til for å få 1. mandat i forhold til 2. 
mandat. 

Dette er viktig i argumentasjonen mot eventuelt motstand på at 
vi stiller lister. Det er faktisk en fordel at både Krf og PDK stiller 
lister. Da har vi større sjanse til å få inn flere kristne kandidater. 
1. mandat til Krf og 1. til PDK krever færre stemmer enn 2. til Krf.

Det er ingen grunn til ikke å 
stille lister fordi vi vet at “vi 
ikke kommer inn likevel”. Det 
er viktig for økonomien og for 
partiet generelt å generere 
flest mulig stemmer.

“

“
Sten Klevås-Olsen, politisk nestleder

Terje Sørensen, valgekspert TV2. Foto: TV2
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som går med til nedbetaling av kortsiktig gjeld. 

Vår kjære partileder Erik Selle har hatt permisjon siden 1. 
september. Han var tilbake 7. februar. Nestleder Sten Klevås-
Olsen har gjort en solid innsats i Eriks fravær. 

Frank Søgaard har i Terje Simonsens sykeperiode fungert som 
organisasjonssjef med ansvar for å bygge Partiet De Kristne 
i by og bygd. Han sluttet 8. februar, men sitter fremdeles i 
valgkomiteen. Vi takker Frank for den innsatsen og det arbeidet 
han har gjort.

Vi tror at valget i 2015 er svært viktig for Partiet De Kristne og det 
partiet står for, å bygge et samfunn med frihet og trygghet for 
alle, uansett rase, tro eller bakgrunn. Vi er overbevist om at de 
beste byggematerialer i et slikt byggverk er vår kristne kulturarv, 
forankret i Guds Ord fra Bibelen. Gjennom god valgkamp mener 
vi å kunne få inn representanter i nærmere 40 kommuner og 
noen fylkesting. Et slikt resultat vil frigjøre økonomi og skape 
entusiasme for videre arbeid. Et godt valg i 2015 vil legge en 
solid grunn for stortingsvalget 2017. Da skal vi inn i storting og 
regjering. 

Norge trenger Partiet De Kristne og de grunnverdier partiet 
står for. La oss stå sammen for å bygge nasjonen. La oss stå 
sammen i valgkampen som ligger foran, la oss be og velsigne 
Israel og hverandre.

Ønsker dere alle Guds rike velsignelse og en herlig valgkamp!

Jan Ingvaldsen
partisekretær

Takker alle som har bidratt med økonomisk støtte til Partiet De 
Kristne i 2014!

Å drive politikk koster også økonomisk. Alle partier i Norge 
har gaveinntekter. Enten “rike onkler” med gaver, eller LO 
som gir Arbeiderpartiet millioner i valgkampstøtte. Mange får 
også testamentariske gaver. For små partier i oppstartfasen er 
medlemskontingenter og gaver av stor og avgjørende betydning.
Partiet De Kristne takker våre medlemmer for en rekke gaver 
fra grasrota i 2014, noe som har bidratt til muligheter for god 
økonomistyring. Samtidig krever det økonomisk uttelling for å 
kunne gjøre en solid innsats i kommende valgkamp. Dersom du 
har muligheter å bidra er vi takknemlig for din støtte.

En fast månedlig gave fra 1000 mennesker på kr. 100,00 (3,30 
pr. dag), ville gitt en årsinntekt på 1 200 000. Dette ville rettet 
vår økonomiske situasjon og gitt stor handlefrihet i valgkampen.
Om noen vurderer å gi testamentarisk gave er vi takknemlig for 
det, og gir råd om hvordan dette gjøres. 

Vår bankkonto er 9791 11 44445

Takk for din støtte!

I disse dager jobber partifeller i hele landet iherdig for å få 
på plass lister i fylker og kommuner. Det gjøres en fabelaktig 
innsats. I dette bladet finner du rapporter og historier fra hele 
landet som forteller om stor aktivitet. Nyttig informasjon, tips og 
råd i det videre arbeidet finner du også.

Sammen jobber vi med det som mål å få Norge på rett kurs 
igjen. Vi ønsker å bo i et land bygd på en kristen grunnvoll, fordi 
vi vet at det er det beste, for alle.

Sammen jobber vi og sammen ber vi om en kursendring. Vi 
ber også om en helt spesiell beskyttelse for alle i partiledelsen, 
alle fylkesledere og ellers alle som har påtatt seg et verv både 
sentralt, på fylkesnivå og i lokallagene. Be også spesielt for alle 
som står på listene. Vi tror på bønnens makt, bønn og arbeid må 
gå hånd i hånd.

Må Gud velsigne deg rikt i arbeidet for landet vårt gjennom 
Partiet De Kristne.

Lisbeth Hoskuldsen
redaktør

VI TRENGER DIN STØTTE

TIL NYTTE OG INSPIRASJON
Ønsker dere alle et godt år i 2015 og takker alle trofaste 
medarbeidere for fantastisk innsats i 2014. 

Året 2014 er historie og et spennende nytt år ligger foran oss 
i 2015. For Partiet De Kristne var 2014 et utfordrende men 
innholdsrikt år. Etter en fantastisk innsats både foran, under og 
etter stortingsvalget 2013, som resulterte i over 18 000 stemmer 
(ingen parti har hatt et så godt resultat ved første valg de stiller 
i siden 1973), var det viktig at 2014 ble et byggeår for partiet.

Den 6. februar 2014 kom den triste meldingen om at 
partisekretær Terje Simonsen var innlagt på sykehus med en 
kraftig hjerneblødning. Han er i skrivende stund fortsatt ikke ved 
bevisst tilstand og er lammet fra halsen og ned. La oss fortsette 
å be både for Terje og ikke minst for hans kone Tone og barna.

Undertegnede kom inn i stillingen som partisekretær på 
vårparten 2014, og er mektig imponert over arbeidet som er 
gjort og hvor langt partiet var kommet på svært kort tid.

Det har i 2014 vært jobbet aktivt med å etablere lokallag rundt 
om i kommunene med gode resultater, flere steder har dette 
også ført til en rekke nye medlemmer i partiet. Det er med glede 
vi ser at “grasrota” i partiet vokser. Arbeidet med å etablere 
valglister i kommuner og fylker er godt i gang og målsettingen 
er å stille 100 valglister. Dette vil kreve mye av både lokallag og 
medlemmer.  I tillegg vil det være økonomisk belastende. 

Økonomien i partiet har vært vanskelig. Et valgår med lister i alle 
fylker der inntektene kun var medlemskontingenter og frivillige 
gaver har medført svært stram økonomistyring både i 2014 og 
fremover. Det er derfor gledelig å melde om overskudd i 2014, 

KJÆRE PARTIKOLLEGER OG STØTTESPILLERE

Jan Ingvaldsen, partisekretær
Nestleder Sten Klevås-Olsen (t.v.) har gjort en solid innsats i Erik Selles fravær. Frank Søgaard (t.h.) har gjort en flott jobb som organisasjonssjef. I midten Jan Ernst Gabrielsen, fylkesleder 
i Vest-Agder.  Bildet ble tatt i forbindelse med fylkesårsmøtet i PDK Vest-Agder 12. mars 2014.
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Vi har lagt bak oss et år preget av ettertanke i forhold til 
stortingsvalget 2013. Noen er fremdeles skuffet over at vi ikke 
kom inn på tinget, mens andre tenker at det var utrolig at vi fikk 
til så mye som vi faktisk gjorde. Ikke minst takket være Terje 
Simonsen, som nå dessverre ligger sykemeldt på ubestemt tid. 
Mine tanker og bønner går fortsatt til Terje og hans familie, som 
har ofret så mye for at dette partiet skulle bli en realitet. Det er 
en formidabel innsats som er lagt ned, både fra Terje og andre, 
og jeg vil gjerne være med på å fullføre det løpet som er startet. 
For jeg tror at det er mer bruk for Partiet De Kristne i landet 
vårt, enn det noen gang har vært. Vi lever i en tid der verdier 
som respekt for livet, barnas rett til mor og far, ekteskapet som 
samfunnets byggestein og kunnskapen om kristendommen 
er under et konstant press. Ingen andre politiske partier løfter 
disse sakene på en troverdig måte. Norge trenger politikere som 
står opp for det aller viktigste vi har i landet vårt, nemlig den 
arven vi har med oss som et kristent land gjennom tusen år. 
Norge trenger Partiet De Kristne. 

Gode muligheter
Og nå står vi foran en spennende tid fram mot kommune- og 
fylkestingsvalg. Partiet har god sjanse til å gjøre et godt lokalvalg, 
hvis vi mobiliserer og gjør det vi kan, fra nord til sør og øst til vest. 
Oppnår vi det samme resultat som ved stortingsvalget, kommer 
det inn representanter i minst 20 av landets kommunestyrer!
Allerede i 2011, da partiet så vidt var startet, fikk partiet inn 2 
representanter på Bømlo. Og jeg sitter selv i kommunestyret i 
min kommune, Øygarden, hvor jeg i utgangspunktet ble valgt 
inn som representant for KrF. Nå sitter jeg som «uavhengig», 
etter at jeg meldte overgang til PDK.

En stor ære
Det å ha et verv som kommunestyrerepresentant vil jeg si er en 

stor ære. Du blir valgt inn for å uttrykke 
folkeviljen lokalt for de som har 

gitt sin stemme til nettopp deg. 
Det kan være nesten et litt 

overveldende mandat, og 
det krever at du er litt «på 
hugget» i forhold til sakene 

du har lovet å kjempe for 
og årvåken i forhold til 
hva som rører seg til 
enhver tid. 
Det er selvsagt både 
skuffelser og seire. For 
meg, personlig, er det 

veldig spennende 
å se realisert 

Tjeldstø skule, 
som skal stå 
ferdig høsten 
2015. Jeg ble 

DU ER VIKTIG! ET SOLID UNGDOMSPARTI

BE, SÅ SKAL DU FÅ

- Partiet De Kristne Ungdom har nå etablert et ordinært styre og vedtatt 
PDKUs lover. Partiets unge jobber nå med å engasjere sin egen 
generasjon.

Svein Lindset, bønneleder i TV 
Visjon Norge, har påtatt seg å 
organisere bønnearbeidet i Partiet 
De Kristne. Nå er det sendt ut brev 
til alle fylkesstyrene.

Fra venstre: Geir Olav Tungland, Olympia Ahenkorah, Karl Tobias Hansen og Jonathan 
Johanessen.

Trine Overå Hansen

Reidun Songe leder bønnearbeidet i Aust-Agder. Her, under landsmøtet 2014, får 
partileder Erik Selle overrakt et bilde hun har malt i gave til PDK.

særlig engasjert i denne saken, for det var mange politikere som 
ikke ønsket noen skole i denne delen av kommunen i det hele 
tatt, og bare ville legge ned de to gamle byggene uten å erstatte 
dem. Øygarden kommune er langstrakt, og uten denne nye 
skolen ville vi hatt 3 skoler med omkring fem minutters avstand 
i den ene delen av kommunen, og så lang reisevei for dem som 
bodde i «feil» del av kommunen.

En viktig seier
Det var en hard kamp å få dette igjennom lokalt. Og ved valget 
var jeg i vippeposisjon, slik at jeg kom inn i forhandlinger med 
flertallet, selv om jeg var eneste representant for mitt parti. Der fikk 
vi spikret en intern avtale mellom partiene i flertallskoalisjonen, 
om at vi skulle bygge skole uansett, før alle andre prioriteringer. 
Likevel møtte vi på store utfordringer da det ble kjent at vi lå 
omtrent 100 millioner for høyt sammenlignet med tilsvarende 
kommuner på driftsbudsjettet, og måtte trekke mye ned. Ellers 
ville det ikke være noe som helst igjen til investeringer. 

Øygarden kommune har lenge hatt svært høye inntekter 
fra oljevirksomhet. Men på grunn av usikkerhet i forhold til 
kommunal eiendomsskatt på verk og bruk med ny regjering, 
visste vi heller ikke hvordan inntektene til kommunen ville bli. 
Men på tross av alle disse utfordringene, og med god innsats 
fra mange lokalpolitikere fra ulike partier, klarte vi likevel å få 
et flertallsvedtak for å bygge ny skole. Dette opplever jeg som 
en stor seier for halve kommunen, ikke minst for barna, og det 
vet jeg det er mange sambygdinger som også føler. Allerede nå i 
høst begynner alle mine tre barn på denne nye skolen. 

Svært meningsfullt
Lokalpolitikken har kort vei mellom politisk vilje og reelle vedtak 
og endrer hverdagen på godt og vondt for folk flest. Jeg sitter 
ellers i Komité for levekår, og har opplevd det svært meningsfullt 
å være tett på det som har å gjøre med skole, barnehage, 
alkoholpolitikk, helse og eldreomsorg.

Jeg vil anbefale alle som tilhører PDK å engasjere seg i valgkamp 
og kommune- og fylkestingsvalg. Du trenger ikke være en 
ekspert. I Norge har vi folkestyre. Det betyr at det er folk flest som 
bestemmer, ikke eliten eller de profesjonelle. Du vil som regel få 
god støtte fra de andre kommunestyrerepresentantene og bli 
inkludert i det lokale politiske miljøet, noe som er spennende 
i seg selv. Ellers vil Partiet De Kristne selvsagt støtte deg når 
du får behov for hjelp eller bistand i forbindelse med valgkamp, 
forhandlinger eller din politikerhverdag, når så langt kommer.
Du er viktig, og du kan bidra til at Partiet De Kristne blir det det 
var ment å være, nemlig et parti med innflytelse som preger 
Norges land med Guds visdom i smått og stort. Gud velsigne 
deg!

Trine Overå Hansen
nestleder PDK

Vi i PDKU har i 2014 landet to viktige prosjekter, sier leder Geir 
Olav Tungland. - Det ene er at vi har gått fra det som var vårt 
midlertidige interimstyret og over til et valgt og etablert styre. 
Det andre er at vi skrevet ned og vedtatt PDKUs lover.

Videre fremover kommer vi til å fokusere på partiets kjernesaker, 
som for eksempel at vi er for det ufødte liv sin rett til å leve, 
kjernefamilien består av far, mor og barn - når de kommer. Med 
andre ord, vi kommer til å fokusere på saker som er grunnen til 
at partiet vårt er blitt opprettet.
Sammen med seg i styret har han nestleder Olympia Ahenkorah, 
medieansvarlig Karl Tobias Hansen, sekretær Jonathan 
Johanessen og Madeleine Skevik.

Det er etablert mange bønnegrupper rundt omkring i landet vårt 
i regi av Partiet De Kristne. Nå har Svein Lindset, bønneleder i TV 
Visjon Norge, påtatt seg å organisere dette bønnearbeidet, blant 
annet ved å være et bindeledd for å etablere kontakt gruppene 
imellom. Det er nå sendt ut et brev til alle fylkesstyrene angående 
dette.

PDK Aust-Agder er et av fylkene som var tidlig ute med å få på 
plass ei bønnegruppe. Denne møtes nå til bønn en kveld hver 
uke. 
Leder for denne bønnegruppa er Reidun Songe som helt fra 
starten kjente at dette var en oppgave hun ønsket å gå inn i. Her 
kommer hun med følgende hilsen:

For at arbeidet med PDK skal lykkes, få vekst og innflytelse i 
samfunnet, må det bes.
Det er mange bønnegrupper rundt omkring i Norge som ber for 
partiet. Selv er jeg leder for bønnen i Aust-Agder, og tror det 
som skapes gjennom bønn har større ringvirkninger enn vi ser 
umiddelbart. Det er mektig at vi ha fått dette våpen av Herren. Vi 
kan være med på å forandre landet vårt gjennom våre rop.
Vi ber ukentlig om beskyttelse for lederne, vi ber for Kongen, 
for Storting og regjering. Det er alltid mye på bønnelistene våre, 
men vi starter alltid med å takke Jesus! Det er så mye å være 

takknemlig for her i landet, blant annet at vi kan samles fritt i 
Jesu navn og eie en bibel, å gå med kors rundt halsen og vitne 
for naboen uten å bli fengslet, for å nevne noe.
For at Norge skal styres inn på rett kurs igjen og få ledere som 
bygger på den rette grunnvollen, ber vi frimodig om plass på 
Stortinget. Mange av sakene er ikke tapt, for de er saker vi 
fortsetter å kjempe for uansett. Blant annet abortlovgivningen 
og ekteskapslov. Guds prinsipper står fast. Arbeidet til PDK må 
drives av Guds kjærlighet, dette er alltid også et bønneemne. 
Visdom for ledere og beskyttelse, det er veldig viktig.
Kjærlighet til Ordet og nød for landet vårt er mye av grunnen til 
at vi bruker tid til bønn i denne sammenheng. Norge trenger sårt 
å komme tilbake til sitt fundament og styre utfra prinsipper som 
bygger på Gudsfrykt.

Det ligger på hjertet vårt å be for Terje Simonsen. Vi ber om 
helbredelse i Jesu navn. Derfor setter vi opp dager fremover 
som vi løfter dette spesielt opp. Vi vil ikke gi oss. Her i Aust-
Agder har vi foreløpig planlagt å samles i bønn på dagtid fra kl. 
9.00 til kl. 13.00 - 24. februar, 3. mars og 10. mars. Vi vil rive til 
oss himmelens rike! Vi tjener en allmektig Gud!
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ME HAR BLITT HØYRDE!

FYSTE ANSETTE FYLKESSEKRETÆR

- Valgkampen og valget til kommunestyret i Bømlo 2011 var nok den 
mest spennande, og på fleire måtar krevjande valgkampen eg har vært 
med på, sier Lars-Kåre Katla, kommunestyrerepresentant i Bømlo 

Partiet De Kristne Sogn og Fjordane er fyst ute med å ansette eigen 
fylkessekreter. Fyste november i fjor vart Magnar Hellesøy 
tilsett som fylkessekreter i 20 prosent stilling.

Eg var med i KrF tidligere, så ein viss erfaring hadde det blitt, 
men dette var noko heilt anna. Eit nystarta parti av tidligere 
medlemmer av KrF som hadde som mål å bli representerte i 
kommunestyret. 
Men me kunne ikkje hengja oss opp i slike ting, me skulle, og 
ville, kjempa for det me trudde på og sto for. Det er jo det alle 
partia gjer!
Så gjekk det slik då at me gjorde eit veldig godt valg, og kom inn 
med to representantar! Fantastisk kjekt med så godt resultat!
Men dei første møta i kommunestyret var ikkje så kjekke. 
Følelsen av å bli sett ned på og ikkje bli tatt på alvor, var ikkje 
lett å halda borte. Me kom heller ikkje med i noko utvalg, noko 
me nok hadde mulighet til med det valgresultatet me fekk. Me 
blei ikkje tatt med. 
Det å ”vende det andre kinnet til” er ein god lærdom, og ting 
har gått seg til etter kvart. Me har vore på talerstolen mange 
ganger i desse tre åra, og har fått ein god del meir respekt. Det 
handlar om å sei det som er sant og saklig. Det må vera godt 
dokumentert i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Opptre ryddig og 
følgja reglane. Det føler eg me har gjort, og har ein bedre tone i 
møta no enn før.
Me har blitt høyrde i det som har blitt sagt. Me fekk igjennom 

Tilsettinga kjem etter ynskje frå medlemmene og er eit resultat 
av at medlemmene i fylket har samla seg om fast gjevarteneste.
Det er ei glede for meg og for partiet at vi har ein ressurssterk 
organisasjon som kan greie å reise midlar til fylkesekreterstilling, 
seier Magnar Hellesøy i Flekke.

Stillinga er plassert til Flekke i Fjaler og er meint å skulle dekke 
organisatoriske behov i heile fylket. Det er no mindre enn eitt år 
att til neste kommuneval og Partiet De Kristne Sogn og Fjordane 
er i gong med å etablere lokallag for å stille kommunestyrelister 
i så mange kommunar som mogleg til kommunevalet og også 
liste til fylkestingsvalet 2015.

Med stortingsvalet 2013 friskt i minne såg vi potensialet då vi i 
den perioden både bygte organisasjon og var aktive i valkampen 
og samstundes vart synlege som det største partiet som ikkje 
kom på stortinget i Sogn og Fjordane, seier Magnar.

ei veldig viktig sak for oss, nemlig å leggja til eit nytt avsnitt 
i plan for psykisk helse og rus. Opprinnelig var det berre tatt 
med LAR-behandlig av rusavhengige over 18 år. Me fekk då 
einstemmig tilslutning til å leggja til eit avsnitt som går på 
at andre lavterskeltilbud også skal vera med i tilbudet som 
kommunen kan gi stønad til. Så det nyttar!
Desse tre åra har for min (Lars-Kåre) vore interessante og 
lærerike. Eg føler no at det er kjekt og at det er ”for noko” å 
vera med. Det er godt å få vera med å representera eit parti som 
”er mitt” og som eg kan identifisera meg med. Eg føler meg 
velsigna, rett og slett!
Så eg vil oppfordra folk til å stilla på liste til kommunestyrer rund 
om i landet. Alle kan, alle har noko å bidra med. Når EG kan, kan 
alle andre også! Slik kan me stå sammen om eit bedre Norge. 
Me skal vera med i kommunar, fylker og regjering!

Lykke til, og Gud velsigne alle!

Broderhelsing frå
Lars-Kåre Katla
Kommunestyrerepresentant og gruppeleiar

«Alle som er opptekne av dei 
kristne verdiane og at vi treng eit 
tydeleg borgarleg alternativ må 
gjerne henvende seg til den nye 
fylkessekreteren, som også er 
fylkesleiar for partiet.» Dette 
står å lesa i ei pressemelding 
som blei sendt ut på slutten 
av fjoråret. Her oppfordres 
også alle interesserte til å 
følge med på annonseringa 
i avisa og å like partiet 
på facebook: Paritet 
De Kristne Sogn og 
Fjordane.

organisasjonsbygging.
Møtet i slutten av 
november var slett 
ikke det første. 7. 
september var det 
åpent medlemsmøte der 
samtlige medlemmer ble 
oppmuntret til å invitere 
med seg noen. Det møtte 
30 personer og tre tegnet 
seg som medlemmer.
Den store interessen 
for møtet i slutten av 
november hadde nok 
sammenheng med at vi 
hadde invitert partileder 
Erik Selle, sier Josef. - 
Hans tema var «Israel hva nå?»

Optimister foran valget
Ved Stortingsvalget i 2013 fikk PDK 377 stemmer på Karmøy. 
Det vil si 1,7 prosent av det totale stemmetallet, noe som hadde 
gitt en eller nærmere to representanter.
Vi tror derfor det er mulig å få inn fem representanter i 
kommunestyret, sier Josef. – Nå jobber vi med å finne folk til lista. 
Vi er blant annet opptatt av aldersfordeling og yrkesbakgrunn. 
Det skal være solide personer som har tillit i folket. Vi håper å 
få 30 på lista.
Lokallagsformannen forteller at det allerede er opprettet kontakt 
med kommunen. To av våre damer har allerede vært på et møte 
som formannskapssekretæren innkalte til angående valglister. 
Vi er med andre ord synlige og blir regnet med. Vi er optimister 
og ser frem til valget.

Over en helside i avisen Norge I DAG ble det like før jul forkynt 
at «De Kristne satser friskt på Karmøy». Omkring 70 personer 
fant veien til det åpne møtet lokallagsledelsen inviterte til 28. 
november. Resultatet av det to timer lange møtet var 11 nye 
medlemmer og 25.000 kroner i lokallagskassa.
Dermed blir det regelmessig annonsering i lokalavisa nå utover 
nyåret, forteller lokallagsleder Josef Nilsen. – I annonsene vil 
det stå «Klar konservativ røst» og med undertittel: «på bibelsk 
grunn». Vi tror et drypp av og til vil være med å sette partiet på 
kartet på Haugalandet.
Det er ingen overdrivelse å si at lokallaget på Karmøy har hatt 
en «flying start». 5. mai i fjor ble det innkalt til stiftelsesmøte og 
lokallaget på Karmøy ble etablert. 21. juli ble Partiet De Kristne 
Karmøy registrert i Brønnøysund, og har per i dag tett oppunder 
70 medlemmer.
Styret er valgt for ett år og består av formann Josef M. Nilsen, 
Magne Monsen, Alf Berdinessen, Marit Lidal og Haldis Josefine 
Eikeskog.
Under valgene var det noen av oss som var villige å stille som 
styremedlemmer for å dra lokalpartiet i gang, forklarer Josef.
Selv var han lenge fast bestemt på at han ikke skulle engasjere 
seg i partiet, men en bønnestund ved kjøkkenbenken gjorde at 
det ble annerledes.
Jeg fikk det fore meg at hvis noen i partiet kontaktet meg for å 
holde en andakt, så skulle jeg stille meg til disposisjon, forteller 
han. - Samme dag ble jeg oppringt av Karstein Vea i fylkesstyret 
i Rogaland, som spurte om jeg kunne holde andakt under 
stiftelsesmøtet. Under konstitueringen av lokallagsstyret ble jeg 
valgt til formann. Esekiel 22:30 er et vers som har fulgt meg. Jeg 
ser dette som et kall.

Jobber iherdig
Josef forteller engasjert om hvordan det jobbes. Det er hyppige 
styremøter, telefoner til medlemmer, medlemsverving og 

Søvrina Neset, født i 
1917 og bosatt i Luster 
kommune, ble i fjor vår 
utnemt til æresmedlem 
i Partiet De Kristne Sogn 
og Fjordane. Ho var på 
framsida av Sogn Avis 
dagen etter valet i 2013 
då ho sa at ho hadde 
brote med Krf etter 68 
trufaste år og hadde meld 
seg inn i PDK.

STORT ENGASJEMENT PÅ KARMØY

ÆRESMEDLEM PÅ 97 ÅR

Partiet De Kristne satser friskt på Karmøy. Målet er å få inn fem 
representanter i kommunestyret etter valget til høsten.

Magnar Hellesøy, fylkessekreter og fylkesleiar 
Partiet De Kristne Sogn og Fjordane

Søvrina Neset, æresmedlem
Foto: Sogn Avis

Josef M. Nilsen, lokallagsleder Karmøy

Akkurat det er vel meir relvant enn nokon gong, kommenterar 
fylkesleiar Magnar Hellesøy.

Bakgrunnen for utnemninga er hennar framifrå intresse for 
partiet, hennar uredde instillingen til å fortelje om kva ho står for 
og hennar positive opptreden i møte med media i samband med 
stortingsvalet 2013.

«Må Gud velsigne deg rikt i liv og teneste for Gud, menneskjer og 
Partiet De Kristne i mange år enno!» står det å lesa på diplomen. 
Vi håpar det blir grunn til å dela ut månge slike diplomar rundt 
om i heile landet i tida som kommer.
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KRISTEN POLITIKK?     DETTE ER DEL 1 AV 3 DELER.

Bør vi som kristne konsentrere oss om å forkynne evangeliet, og 
heller overlate politikkens renkespill til andre? Mener Universets 
skaper noe om skattepolitikk og velferdsordninger i Norge? Og 
hvordan kan det ha seg at den gemene hop i misjonslandet 
Norge er så knekkende likegyldige til sin egen evige skjebne?

Dette, og mer til, skal vi forsøke å gi noen svar på. I en serie på 
tre deler skal vi se litt nærmere på hva det betyr å drive med 
«kristen politikk». 

I denne første delen skal vi se litt på hva som er selve 
kjennetegnet på en Jesu etterfølger, og hva det betyr for oss. 

I annen og tredje del skal vi forsøke å se ting fra Guds perspektiv, 
og finne ut om han har noen mening om hvordan vi organiserer 
oss – og i så fall hvorfor. Vi skal også gå mer konkret inn i 
materien, og se om vi kan finne noen bibelske føringer på hvem 
som egentlig har ansvaret for hva. Og det skal vi selvsagt gjøre 
på en måte som gir mening for deg som skal ut og fronte De 
Kristnes politikk på gater og streder i månedene fram mot neste 
valg!

Men først skal vi altså unne oss en aldri så liten bibeltime!

Den sorte og den hvite kongen
Det fins alle mulige slags folk her på kloden. Noen liker jazz, 
andre danser linedance på låven. Noen kan smatte seg fram til 
riktig vinranke i Loire-dalen, andre teppebomber Grandisen med 

billig ketsjup. Noen snakker fem språk flytende, andre trives 
best i egen stue. Noen barn er brune som et nystekt brød. Andre 
er både gule og blå.

Meget er forskjellig, men det er sannelig ikke bare utenpå. 

Når Gud ser inn i den usynlige verden, ser han grunnleggende 
to typer mennesker: De som har tatt imot Jesus og blitt født på 
nytt, og de som ikke har gjort det. Enten tilhører du Satan og 
hans rike, eller du har gått over fra mørket til lyset, og har Jesus 
som konge. 

Ett av to. Enten eller. Det fins ingen gråsone.

Tenk på det som et digert sjakkbrett: Masse ulike brikker er 
plassert utover brettet med ulike roller og oppgaver, men alle 
er enten sorte eller hvite. Og på hver side av brettet er det en 
konge, én sort og én hvit.

De to rikene er så forskjellige som de kan få blitt. Vil du bli rik i 
verden, må du skrape sammen etter beste evne. I Guds rike får 
du mer av å gi. Vil du opp og fram i mørkets rike, må du klatre 
på de under deg. Den største i Guds rike er den som gjør seg 
selv liten. 

Det som er god kutyme i den ene leiren, er gjerne katastrofalt i 
den andre.
Vil du vite hva som gjelder i hvert av rikene, er det bare å studere 

de to kongene. De setter standarden. Det er kongen vi tar farge 
av, og det er kongen vi skal representere.

Den sorte kongen
Erkeenglene Lucifer var kanskje den vakreste og mest aktede 
skapningen i de himmelske saler. Han er i Bibelen beskrevet 
som det ypperste av skjønnhet og rikdom. Men det var likevel 
ikke nok. Han ville reise seg en trone «høyere enn Guds stjerner» 
og gjøre seg Gud lik. 

Resultatet kjenner vi: Han ble styrtet til jorden. Og en dag vil han 
falle enda dypere. 

Den hvite kongen 
Jesus gjorde det helt motsatte. Han var hjemme ved Faderens 
trone. Han så det ikke som røvet gods å være Gud lik. Men han 
kledde av seg sin guddommelige skikkelse, og lot seg føde som 
menneske i en trekkfull stall. Han ble Menneskesønnen, ikke 
bare for noen tiår her på jorden, men for all evighet. Han lot seg 
henge naken og forslått på et kors, til spott og spe for alle. Så 
for han ned i dødsriket, der han smakte den evige straffen du og 
jeg skulle hatt. 

Alt sammen fordi han elsker oss.

Den hvite kongen bøyer seg ned, til døden om nødvendig, 
for å tjene og løfte opp andre. Og han forventer at vi gjør det 
samme. Ikke fordi vi tvinges til det, men fordi vi selv har opplevd 
kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først.

Søker ikke sitt eget
I det berømte kjærlighetskapitlet i 1 Kor 13, blir Paulus nesten 
lyrisk når han forsøker å beskrive Guds kjærlighet. Men selve 
essensen i avsnittet finner vi i det femte verset: 

Kjærligheten søker ikke sitt eget. 

Kjærligheten bøyer seg ned og vasker andres føtter. Kjærligheten 
setter sin neste høyere enn seg selv. Kjærligheten gir raust og 
tilgir rausere. Kjærligheten krever ikke sin rett, men løfter andre 
opp – noen ganger til en smertelig høy pris. Alt den gjør, gjør den 
for andre.

Ikke for oss selv
Nå lurer du kanskje på om jeg har rotet meg helt vekk. Skulle 
ikke vi snakke om politikk? 

Jo, men det er det vi gjør.

Det er nemlig slik at alt i Guds rike får sin verdi gjennom denne 
kjærligheten. Gud er kjærlighet, og uten kjærlighet er alt vi gjør i 
hans navn bortkastet. Det gagner oss intet.

Går vi ut i Den hvite kongens navn, kan vi ikke gjøre det i Den 
sorte kongens ånd. 

Det var jo det Jesus ble så arg på fariseerne for: De kalte seg 

Om Mikael

Mikael Christian Leirgul (44) er lykkelig gift med 
Linn, far til tre og bosatt i Bergen. Han har jobbet med 
kommunikasjon og markedsføring i mer enn tjue år, og 
studert sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen. 
Mikael var medlem i det første sentralstyret i De Kristne, 
og var med å føre partiets prinsipp- og handlingsprogram i 
pennen før stortingsvalget i 2013. I gode lag kan man høre 
ham skryte av å være partiets aller første medlem.

Mikael Christian Leirgul

Guds tjenere, men søkte bare seg og sitt. 

Når vi går ut på den politiske arenaen som et kristent parti, må vi 
gjøre det i Den hvite kongens kjærlighet. Vi søker ikke vårt eget.

Vi engasjerer oss ikke for å få et lettere liv som kristne. Vi går ikke 
inn i samfunnsdebatten for å sikre noen ekstra kroner til kristne 
skoler, eller for å øke skattefradraget for gaver til menigheten. 
Vi stiller ikke til valg for å sikre kristendommens privilegier i det 
offentlige rom. 

Vi er ikke her for oss selv. 

Vi er her fordi vi har de beste svarene for en forvirret og opprevet 
nasjon. Vi har visdommen Norge trenger. Vi kjenner han som fant 
opp alt sammen. Vi kan lage et samfunn der alle kan være frie, 
trygge og glade. 

Kjærligheten driver oss. Vi søker innflytelse for å tjene, ikke for 
å herske. 

Kristen først
Når vi går ut med Jesu navn på brystet, vil folk først og fremst 
se oss som kristne. Deres bilde av Jesus dannes av våre motiver 
og hvordan vi oppfører oss. Med ord og handlinger kan vi åpne 
veien hjem for en bortkommen sjel, eller vi kan drive mennesker 
bort fra Jesus for alltid.

Kjærligheten krever at vi ikke gjør ting på samme måte som 
andre, ei heller i politikken. Vi snakker ikke respektløst og 
nedlatende om våre konkurrenter i andre partier, men holder oss 
til sak. Vi albuer oss ikke fram, men stoler på at Herren velsigner 
og gir framgang. Vi klamrer oss ikke til vår rett, men er rause og 
tilgivende.

Kort sagt: Vi snakker og oppfører oss på en måte som Jesus kan 
være stolt av. Vi vet at vi først og fremst er Jesu ambassadører, 
deretter politikere. 

Så vil han løfte oss opp og fram når tiden er inne.

Mikael Christian Leirgul
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- Vi jobber veldig sterkt med to ting, sier Jan Ernst Gabrielsen, 
fylkesleder i Vest-Agder. – For det første skal vi ha samlinger i 
hver eneste kommune for å skaffe kontaktpersoner som kan bli 
lokallag, og for det andre skal vi skaffe folk til listene i samtlige 
kommuner. Vi tror og håper at vi skal finne mange av disse 
personene på samlingene i tillegg til deres venner og venners 
vnner.

Et engasjert styre i Vest-Agder er godt i gang med arbeidet.
- Vi ringer medlemmene, sender brev og e-post, er på facebook 
og bruker i tillegg mann til mann metoden, forteller Jan Ernst. - I 
Lyngdal og Kristiansand inviterte vi til nyttårsfest. Medlemmene 
får tilsendt invitasjoner som de kan dele ut til personer de vil 
invitere med seg på samlingene. 

Rekordoppslutning
PDK Vest-Agder fikk 2 prosent oppslutning ved Stortingsvalget 
i 2013. Flest stemmer fikk partiet i Hægebostad kommune. 
Her var det 9,2 prosent som stemte på PDK. Den kommunen 
som fikk nest mest stemmer var Audnedal med 4,5 prosent av 
stemmene.
- Likevel har arbeidet med å danne lokallag i Hægebostad 
gått litt tregt av spesielle grunner, sier Jan Ernst. – Men vi er 
optimister og tror vi skal få folk på lista både der og i alle de 
andre kommunene.

PDK Vennesla er etablert
I Vennesla kommune fikk PDK 3,9 prosent oppslutning under 
forrige stortingsvalg. Her er et lokalt interimsstyre nå på 
plass. Til lokalavisa Vennesla Tidende kunne Oddvar Bentsen, 
listekandidat ved siste valg, fortelle at de nå jobber videre for å 

Flere av partiets medlemmer hadde i høst gleden av å være 
med på politiske verksted, fulle av nyttig informasjon og med 
mulighet for å stille spørsmål, komme med innspill og møte 
andre partimedlemmer til felles inspirasjon.

Tre politiske verksted ble avviklet i fjor høst. Det første hadde 
tema innvandring, i oktober fulgte helse som tema og i november 
var det Israel som stod på dagsorden.

Mange av dere medlemmer i Partiet De Kristne vet jeg tenker på, 
og ber mye for, vår kjære partigründer Terje Simonsen. Derfor 
tenkte jeg å fortelle litt om da jeg besøkte ham nylig. 

I slutten av januar var jeg og Margit Apelthun, fylkesleder 
i Hordaland, på årsmøte i lokallaget på Bømlo. Vi møtte også 
representanter fra lokallaget på Stord. Nå, da Terje bor på 
sykehjem på Bømlo, ville vi også benytte anledningen til å 
besøke ham. 

Vi fortalte Terje litt om arbeidet i partiet. Det virket som han 
fulgte med, og flyttet blikket til den som snakket. Da vi bad for 
ham, lukket han øynene.

Etter dette besøket har vi intensivert bønnen for Terje. Og jeg vil 
også be dere om fortsatt å gå i forbønn. Terje var lydig og gikk på 
det kallet han fikk. Resultatet er Partiet De Kristne, som dere alle 
er glade i og takknemlige for. Det minste vi kan gjøre for Terje og 
familien nå, er å fortsatt løfte dem opp i bønn.

Trine Overå Hansen
nestleder PDK

POLITISK VERKSTED

I TAKKNEMLIGHET

LISTER I ALLE KOMMUNER
PDK Vest-Agder har som mål å stille lister i samtlige 15 kommuner i 
fylket. Nå er arbeidet godt i gang.

PDK sine politiske verksted dras i 
gang igjen, men når dette skrives 
er de endelige planene ennå ikke 
klare. Følg med på ukemail og 
nettsiden www.dekristne.no

få medlemmer, avholde årsmøte og forsøke å få til en liste før 
kommunevalget til høsten. «At vi prøver å få i gang et lokallag 
i Vennesla, skyldes mye at vi gjorde et bra stortingsvalg her 
og skylder våre velgere å starte opp lokalt,» sa Bentsen til 
avisen. Han håper å få fire prosent oppslutning under høstens 
kommunevalg.
- Vi er glade for det store engasjementet i Vennesla, sier 
Jan Ernst. – Der har de registrert lokallag og har forslag til 
kommuneliste klar. I andre kommuner er det bønnegrupper og i 
flere kommuner er arbeidet i gang med å tegne lister. Det er mye 
på gang mange plasser.

Engasjert leder
Selv har Jan Ernst satt i fylkesstyret fra starten, og ble valgt til 
fylkesleder på årsmøtet 12. mars i fjor.
- Jeg har engasjert meg fordi situasjonen i landet er blitt så 
dramatisk de siste årene at Herren la det på mitt hjerte å være 
med å hjelpe PDK med å få et fotfeste, sier han. – Jeg opplever 
konkret at vi trenger å være en røst som løfter fram det bibelske 
ståsted også i politikken så vel som i næringsliv og andre 
områder av samfunnet. Det er min drøm at partiet kan være en 
vekkerøst som frimodig formidler Guds vilje.
Med seg i styret har han Harald Grimestad, Kjell «Elvis» Bjørnestad, 
Hanne Højklint, Henry Østhassel og Ernst Gudbrandsen i tillegg 
til tre vararepresentanter.
- Vi er et godt styre bestående av engasjerte, kristne mennesker 
som skal gjøre vårt for at PDK kan bli representert både i 
kommunestyrene og på fylkesnivå, sier Jan Ernst. - Og vi både 
tror og vet at det er mange som tenker som oss og ønsker å 
være med og bidra til en kursendring i landet vårt. Vi har store 
forventninger, og gleder oss over å være med i arbeidet.

Dag Abrahamsen, Norsk-Israelsk Handelskammer, og partileder Erik Selle var ansvarlige 
for politisk verksted med tema Israel.

Terje Simonsen, partigründer

16. januar inviterte PDK Vest-Agder til nyttårsfest med Erik Selle som hovedtaler. Svein-Magne Pedersen fra Misjonen Jesus leger presenterte sin bok om abort, og Kjell «Elvis» Bjørnestad 
sang, blant annet sammen med Theis Bernt Sandvik. Fra venstre Harald Grimestad og Jan Ernst Gabrielsen i PDK Vest-Agder, partileder Erik Selle, Kjell «Elvis» Bjørnestad i PDK Vest-
Agder og Svein-Magne Pedersen.

Fredagsmail

Partilederen sender ut fredagsmail til medlemmer og 
tillitsvalgte. Hvis du ikke mottar denne, så kontakt 
hovedkontoret og oppgi din e-postadresse: Telefon 
45908400 post@dekristne.no
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PARTIET DE KRISTNEFrihet og trygghet for alle

Partiet 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.Partiet 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.

VERV EN VENN!
STORTINGSVALGET

2013

DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle.

Partiet De Kristne  
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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- I Vestvågøy kommune i Lofoten har vi 18 navn på lista og jeg er 
lokallagsleder, forteller en opprømt Per Hansen.

Han er fylkesleder i det langstrakte 
fylket Nordland som i alt teller 44 

kommuner.

Foruten Vestvågøy så stiller 
PDK Nordland lister i 
Sortland kommune, Bodø 
kommune, Beiarn kommune, 
Meløy kommune og Vefsn 

kommune.
- I Bodø har vi et solid lokallag, 
forteller Hansen. – I Meløy 
kommune med tettstedet 

Ørnes har vi blant annet tre på 
lista som ikke er 

medlemmer av 
partiet. Det 

er veldig 
bra! I 

alle de 
s e k s 

LISTENE FYLLES I NORD
Så langt er det klart at PDK Norland stiller lister i seks kommuner. Per 
Hansen, fylkesleder i både Nordland og Troms, gleder seg over alt det 
positive som skjer.

kommunene hvor vi stiller lister, så har vi etablert lokallag. 
Vi har også et felles lokallag for de to kommunene Narvik og 
Ballangen. Men i disse to kommunene er det foreløpig usikkert 
om vi klarer å stille lister. Vi jobber så godt vi kan med lisene helt 
frem til fristen går ut. Vi har medlemmer også i Sandnessjøen, 
Brønnøysund og Rana kommuner, så vi vil jobbe videre og se 
hva som er mulig å få til.

Jobber systematisk
Per Hansen forteller at fylkesstyret jobber systematisk for å få 
flere medlemmer.
- Vi har drevet litt telefonvirksomhet, forteller han. – De fleste 
medlemmene i Vestvågøy er sånne jeg har ringt.
Han forteller at han og kona Torill satte en hel rekke aktuelle 
navn på ringelista.
- Etter at jeg hadde sovnet en kveld vi hadde holdt på med dette, 
så ble jeg våknet av kona mi som sa: «Sover du? Nå kom jeg på 
to personer til som vi må ringe.» Den ene av disse er nå med i 
styret i Vestvågøy. Det er jo litt spesielt!

Fylkesstyret etablert i 2013
Før Stortingsvalget 2013 inviterte PDK Nordland til tre åpne 
møter med Erik Selle som hovedtaler. En hel del tegnet seg som 
medlemmer allerede den første gangen. Den andre gangen ble 
det dannet lokallag i Bodø.
Selv fikk Per Hansen kjennskap til partiet da han møtte flere 
sentrale personer på partiets stand under Verdikonferansen i 
Oslo i 2013.
- Her møtte jeg blant annet Terje Simonsen for første gang, 
forteller han. – Etter dette kom Terje til Harstad og vi etablerte 
fylkeslaget i Troms. Dagen etter reiste vi til Sortland og 
etablerte fylkeslaget for Nordland hvor jeg har vært leder helt 
fra starten.

Glad for å være med
Per Hansen har også påtatt seg ansvaret for Troms fylke.
Vi sliter med å finne noen som kan gå inn i lederskapet i Troms, 
sier Hansen. – Vi vil jobbe med å stille fylkesliste og noen 
lokallagslister. Vi vet at mange vil stemme på oss hvis vi har 
lister.

Per Hansen forteller at han gleder seg over å være med i PDK.
- Jeg synes det er fantastisk interessant og spennende, og 
opplever en veldig glede i arbeidet. Dette er viktig for landet 
vårt, hvor sterke krefter vil nøytralisere evangeliet og gå bort fra 
de sannheter som landet vårt er bygd opp på.
- Jeg håper de borgerlige partiene vinner valget også i 2017 og 
at vi kommer inn og regjerer sammen med dem. Jeg håper og 
ber.
- Men nå er det fylkes- og lokallagsvalg som står for tur. Jeg tror 
vi skal gjøre et godt valg!

Per Hansen, fylkesleder Nordland og Troms
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Returadresse:
De Kristne, Møllergata 40, 0179 Oslo

For ikke så lenge siden kom jeg hjem fra en innholdsrik tur til 
Sogn og Fjordane. Fylkesleder Magnar Hellesøy hadde lagt opp 
til en spennende dag med formiddagsmøte for næringslivstopper 
i fylket, og deretter middag med vår nye lokallagsleder i Førde, 
Bjørg Sølvi Refvik, før dagen ble avsluttet med åpent politisk 
møte på kvelden. På samfunnshuset i Førde den kvelden var 
det stor stemning, og grunnlaget ble lagt for to nye lokallag. 
Ambisjonen i Førde er ikke bare å komme inn i kommunestyret, 
men å sitte med varaordføreren etter valget.

Helgen før var jeg på en fantastisk kveld i Kristiansand med PDK 
Vest-Agder. Kjell Elvis og Bernt Theis Sandvik dro til med musikk, 
Svein-Magne Pedersen presenterte sin nye bok om abort og vi 
ble traktert med de deiligste retter. Også denne kvelden ble nye 
lokallag satt i sving, og dagen etter fikk jeg sms om at en ny 
kommune i Vest-Agder er på plass.

Alt du gjør er viktig
Vi bygger landet steg for steg, ikke bli apatisk og passiv fordi 
du føler oppgaven er for overveldende. 
Nei, gled og fryd deg over den ene 
tingen du får gjort. Når du har gjort 
den, gjør du en ting til, og slik fortsetter 
vi. Det er enda litt tid til listene skal 
være inne, klarer du en kommuneliste 
til? Hvis alle fylkene klarer en liste til, 
så er det totalt 19 nye lister på tampen. 
Ikke dårlig det!

Et verdivalg
2015 valget er et verdivalg. Kommunal 
kontantstøtte og støtte til kristne 
privatskoler er bare to lokalpolitiske 
saker som kan være viktig for mange 
barn og unge der du bor. Jordvern 
og matvareberedskap er også saker 
som må forankres lokalpolitisk. 
Matvareberedskap er også beredskap, 
som vår tidligere forsvarsjef uttalte. 
Det er vi helt enig i.

Fra Finnmark til Lindesnes, fra 
svenskegrensen til havet, nå må vi stå 
på. Vi skal arbeide hardt for tilliten fra 
18 000 velgere i 2013, og vi skal gi 
grunn for mange flere til å stemme på 
Partiet De Kristne i 2015 og 2017. 

Klar for en ny økt
Personlig er jeg tilbake for fullt som partileder på 
sentralstyremøtet 7. februar. Det har vært godt med en pause, og 
nå er jeg klar og opplagt for en ny økt. Jeg har brukt høsten på 
å overlappe menigheten til ny pastor, slik at jeg kan fokusere på 
det videre arbeidet i partiet. Målet der framme er valget i 2017, 
og da skal vi sikte mot storting og regjering. Ekteskapsloven og 
dens konsekvenser er ignorert av samtlige partier på stortinget i 
dag, og et linjeskift i norsk utenrikspolitikk i forhold til Israel må 
på plass. Dette er det kun Partiet De Kristne som vil prioritere.

Antisemittismen i Europa er alarmerende, og det er umulig å 
se dette adskilt fra den anti-israelske retorikk og holdning som 
preger store deler av norsk og europeisk media og politiske 
miljøer. Jeg tror det er mange som vil være med oss, men noen 
må gå foran. Derfor trenger vi deg. Gjør PDK til en kraft i norsk 
politikk. Verv et nytt medlem, og bli med på verdimobiliseringen.
Sammen kan vi realisere en verdikonservativ bevegelse i Norge, 
og det trenger vi.

VALGET 2015 - ET VERDIVALG

Erik Selle, partileder

Distribuert av 
Norpost


