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NÅ REPRESENTERER DE PDK I SINE KOMMUNER
Lars-Kåre Katla fikk fornyet tillit og er valgt for fire nye år på Bømlo. 
Josef Malvin Nilsen tok en viktig seier for partiet på Karmøy, den 
tredje største kommunen i Rogaland, og Magne Kristensen er inne i 
Vennesla.

Han vil blant annet jobbe for at de som driver jordbruk og fiske 
skal ha gode vilkår.

- Det har vi jo i programmet vårt, understreker han.

I forrige periode kom PDK med forslag om å erstatte den ene 
veibommen inn til Bømlo kommune med tre innkrevingssteder 
inne i kommunen, noe som vil være mer rettferdig. I dag er det 
de som pendler ut av kommunen som betaler regningen, 65 
kroner per passering.

- Forslaget ble ikke godt mottatt da vi kom med det, men nå 
har flere begynt å snakke om det, sier Lars-Kåre.
PDK Bømlo fikk inn to representanter i kommunestyret for fire 
år siden og opplevde at de første møtene i kommunestyret ikke 
var 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.» Slik uttrykte Lars-Kåre det da han tidligere 
fortalte om sine erfaringer.

Men de to PDK representantene valgte ”å vende det andre 
kinnet til”, og så gikk det seg til etter hvert.

Lars-Kåres råd til de to PDK ferskingene er: «Å seie det som 
er sant og saklig. Det må vera godt dokumentert i tilfelle 
oppfølgingsspørsmål. Opptre ryddig og følgja reglane.»
Han gir stor takk til Terje Simonsen som startet partiet og satte 
ham øverst på lista.

- Det er Terje sin skyld at jeg sitter i kommunestyret, sier han 
humoristisk og legger til at det hele tiden har vært god bakking 
fra de som sitter i styret. Han er selv leder for lokallaget på 
Bømlo.

- De tøffe årene var i begynnelsen, sier Lars-Kåre og forteller 
at han stod på stand med stor frimodighet under valgkampen. 
– Vi fikk mange tilbakemeldinger på at vi er seriøse, og 
bygdefolket har sagt at jeg har skrevet gode innlegg i lokalavisa 
Bømlonytt. Vi fikk også flere fine åndelige samtaler på stand 
under valgkampen. Det er mange fine ting som skjer.

Med en oppslutning på 3,6 prosent på Bømlo i Hordaland, 197 
stemmer, fikk Lars-Kåre fornyet tillit og har nå tatt fatt på fire 
nye år.

- Dette er en ny og spennende periode med mye større 
innflytelse, sier Lars-Kåre.

PDK Bømlo har inngått et valgteknisk samarbeid med FrP som 
fikk inn to representanter. Det betyr at Lars-Kåre er en av de ni 
faste representantene i formannskapet og at PDK har første vara 
til to hovedutvalg.
- Nå er vi med på å drive politikk, sier Lars-Kåre fornøyd. – 
Dette er positivt og kjekt!

Lars-Kåre Katla, Bømlo

Josef Malvin Nilsen, Karmøy Magne Kristensen, Vennesla

HAR FÅTT MYE STØRRE INNFLYTELSE

EN VIKTIG SEIER FOR PARTIET NY I POLITIKKEN

PDK på Karmøy fikk inn Josef Malvin Nilsen i kommunestyret. En 
særdeles viktig seier for partiet, fast plass i Rogaland sin tredje 
største kommune med 42.500 innbyggere.

- Denne plasseringen gir oss fortsatt vekstmuligheter, sier 
Josef. - Under hele valgkampen var vi klare på at vi er et «ikke-
sosialistisk» parti. Derfor var det vår plikt overfor velgerne å søke 
støtte på den borgerlige siden. Frp gav størst uttelling. Jeg sitter 
nå i helse og omsorg som er et 11 mannsutvalg med ansvar for 
1500 arbeidsplasser. Helse og omsorg er viktig for PDK. Det er 
de eldre som har lagt grunnlaget for dagens velstand og vi skal 
gjøre vårt for å sikre disse en god alderdom. Å sørge for at syke 
får den pleie og behandling de trenger er også en viktig sak for 
oss.

Josef er også fast medlem av arbeidsutvalget, og i tillegg er PDK 
vara til flere utvalg. Han kan fortelle at han har benyttet talerstolen 
ved flere anledninger, blant annet under budsjettbehandlingen, 
til å si noe om næringslivet og frivilligheten.
- Og jeg opplever at vi høster respekt blant folket, og det er 
viktig, sier Josef.

PDK Karmøy fikk 2,0 prosent av stemmene, i alt 356 stemmer. 
Josef Malvin Nilsen stod som nummer to på lista på Karmøy, 
men fikk flere personstemmer enn førstemann.
- Jeg tenkte at en som er yngre enn meg burde stå på toppen 
av lista, sier den spreke 79-åringen. - Men så ble det altså jeg 
som fikk flest personstemmer og kom inn, sier han. - I Veavåg 
hvor jeg bor fikk PDK 6,0 prosent oppslutning. Jeg er veldig 
takknemlig for at vi har fått så stor tillit.

I Vennesla kommune i Vest-Agder fikk PDK 3,0 prosent av 
stemmene, 185 stemmer, og dermed er Magne Kristensen 
inne for fire år i kommunestyret.

- Dette er veldig positivt og gøy, sier han. – Jeg har ingen 
politisk erfaring, og velger å ligge lavt i starten, bygge opp 
tillit.
Høyre, Frp, Venstre og PDK utgjør opposisjonen i Vennesla 
kommunestyre.

- Representantene for Høyre, Frp og Vestre har tatt veldig 
godt imot oss, sier Magne. – Vi har et godt samarbeid og 
mange like synspunkter. Partiene i posisjon har tatt omtrent 
alt som er av plasser i de forskjellige utvalgene. Jeg sitter 
derfor ikke i noe utvalg. Men som partier i opposisjon er vi 
flinke til å bruke lokalavisen, som skriver mye positivt om 
det som kommer fra oss.

PDK Vennesla fikk mye positiv respons fra folk i bygda under 
valgkampen, og ble invitert til å være med på valgvake 
sammen med Høyre, Frp og Venstre.
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 Blant mange legitime fortvilte og forpinte mennesker, er det 
 også åpenbart en betydelig del som ikke ser for seg 
 integrering og tilpasning til vestlige verdier som ønskelig 
 eller aktuelt. Dette vil innebære betydelige utfordringer 
 for samfunnet vårt i den kommende tid, og ingen har egentlig 
 oversikt over verken de økonomiske konsekvenser for 
 nasjonen eller de sosiologiske konsekvensene for fremtiden.
 
Spørsmålet er nå hvordan skal vi håndtere fremtiden? Hva 
vil de økonomiske og sosiale implikasjonene av denne 
migrasjonsbølgen bli for Europa generelt og Norge spesielt? Og 
hvordan skal vi forholde oss til dagens situasjon.

3.0 Drøftelse 
Partiet De Kristne er tuftet på ideen om at den judeo-kristne 
sivilisasjon er den beste plattformen å bygge samfunn på. Det er til 
disse landene alle verdens flyktninger søker. Flyktningestrømmene 
søker ikke primært til land som bygger på shariah eller islamsk 
lovgivning, ei heller søker de å rømme inn i land som er bygget på 
kommunisme og radikale sosialistiske stater. Der er det ikke frihet, 
og heller ikke økonomisk fremtid. Verdens flyktninger prøver å reise 
til samfunn som bygger på jøde-kristne verdier. Det betyr at i en 
skiftende verden og i en verden som stadig blir en mindre global 
landsby, er det viktigere enn noen gang å ta vare på og fortsatt bygge 
nasjonen på de verdier som gav oss de friheter disse ekspertene 
søker etter. For undertrykte menneskers søken etter frihet må sies å 
være ekspertise, og der hvor de finner denne frihet må sies å være 
det optimale.

Derfor er det avgjørende viktig når mennesker søker inn til 
Norge og Europa, at de møtes med klare krav og forventninger 
om å respektere og akseptere våre friheter og grunnleggende 
ideer slik de er formet i vår verden fra reformasjonen, franske 
revolusjonen, amerikanske konstitusjonen og utviklingen av våre 
sivilsamfunn gjennom opplysningstiden og de store vekkelsene 
som gav menneskene frihet.

Allerede gjennom reformasjonen ble den første byggesteinen lagt 
til vår samfunnsmodell: de to regimenter. Skillet mellom åndelig 
autoritet og verdslig autoritet. Både samfunnet og kirken kom ut av 
en tvangstrøye, som skapte store lidelser gjennom middelalderen i 
Europa. Ingen ønsker seg vel tilbake til inkvisisjonen, og grunnlaget 
ble lagt av Martin Luther til bekjennelse hos norske politiske ledere, 
”all makt i denne sal”. Norge skal fortsatt styres av We The People. 
Det betyr at vi tror på nasjonalstaten, hvilket innebærer at Partiet 
De Kristne verken ønsker overnasjonale styringsorganer som gjør 
vårt eget Storting til sandpåstrøere eller reversere prinsippet om 
likhet for loven gjennom aksept av islamske shariahlover i Norge.  
Begge disse faktorene er under press i Europa i dag. Sterke krefter 
ønsker å overføre makt fra Storting og Regjering til internasjonale 
udemokratiske, uoversiktlige og ofte hemmelige fora, og som vi 
ser i England, shariah er snikinnført og loven er ikke lenger lik for 
alle. Verst når det gjelder sistnevnte, er selvfølgelig situasjonen for 
muslimske kvinner og barn som da ikke lenger lever de facto i vesten 
men er tilbake i det systemet som de en gang reiste fra. Dette vil ikke 
PDK være med på, og vi tror ikke norske borgere og velgere vil være 
med på det heller.

Ved innførelse av prinsippet om to regimenter, ser vi et sivilsamfunn 
med organisasjonsliv, frivillig engasjement og menigheter på den ene 
siden, og de tre statsmakter på den andre siden. De to regimentene 
har ulike virkemidler, funksjoner og oppdrag. Dette er det meget 
viktig å skille på, og forstå intensjonen med.

1.0 Innledning
Jeg har den siste tiden fått mange tilbakemeldinger fra partiets 
medlemmer og tillitsvalgte om hvordan partiet skal stille seg i 
den nåværende situasjonen med migrasjon til Norge. Jeg ønsker 
ved dette notatet å gi noen tanker og føringer for partiet i lys 
av vårt ideologiske grunnlag og samfunnsforståelse. Notatet er 
ment som en hjelp for partiet til å fremføre våre synspunkt og 
vegvalg i den situasjonen landet nå befinner seg i.

2.0 Bakgrunn
Valgkampen 2015 ble innledet med et meget populistisk og 
ansvarsløst utspill fra Arbeiderpartiets landsmøte som satte et 
moralstempel på sitt eget antall flyktninger som Norge skulle ta imot. 
Vel vitende om at ca. 5000 mennesker med innvilget opphold i Norge 
satt i mottak og ventet på fordeling til kommuner, spilte man inn et 
vellykket politisk forslag for å monopolisere valgkampens debatt. KrF 
hoppet velvillig på debatten, og det ble skapt to konsekvenser:
1. Alle som ikke var enig i det tallet Ap og KrF definerte som 
 det moralske nivå på mottak ble mistenkeliggjort.
2. Det gikk ut melding i verden om et åpent og generøst land 
 i nord som tok imot mennesker med rause velferdsgoder.

Deretter eskalerte situasjonen og en enorm folkevandring ble 
satt i bevegelse fra Syria, primært gjennom Tyrkia. Schengen 
grensen var ikke eksisterende, og den relativt korte turen fra 
Tyrkia til gitte greske øyer ble forsert, før ferger ble satt opp 
av Hellas for å ferge menneskene over til fastlandet. Deretter 
fortsatte reisene gjennom Europa og nordover. I siste halvdel av 
høsten så vi plutselig at grensen mellom Norge og Russland ble 
overgangen hvor et stort antall mennesker søkte seg inn i Norge. 
To forhold gjør seg tydelig gjeldende:
1. Schengens ytre grenser har brutt sammen. Norge har ikke 
 hatt kontroll på grensene med medførende manglende 
 oversikt over hvilke personer som nå faktisk befinner seg 
 i landet. Dette er særdeles urovekkende både med signalene 
 fra IS om en skapt migrasjonsbølge for å infiltrere Europa 
 med jihadister, og i lys av de terrorhendelsene som nå har 
 skjedd på kontinentet.
2. Flyktningetallene fra sommerens debatt er utdatert, og vi 
 står i en situasjon som er dramatisk for mange lokalsamfunn. 

MIGRASJON,  FLYKTNINGER OG MIDTØSTEN

Erik Selle, partileder  Foto: Jostein Skevik

Nå er arbeidet godt i gang for 
å vokse inn mot neste valg. 
Vi har mistet vår gründer 
og pioner Terje Simonsen, 
men han rakk å legge en 
plattform. På denne skal vi 
bygge videre på solid bibelsk 
fjellgrunn. La oss alle ære 
minnet, etter Terje Simonsen, 
ved å bidra til et byggverk 
som kan få den nødvendige 

soliditeten som kreves for at 
velgerne skal gi oss posisjoner der vår kristne arv kan påvirke 
nasjonen.

Fra en andakt i Haugesunds Avis av Josef M. Nilsen: ”Radio og 
TV pastor Jonn Hardang spurte en los fra Vea: Kjenner du alle 
skjær og grunner langs kysten? Losen humret litt og sa: nei, men 
jeg kjenner leia.” Dere, våre medlemmer kjenner leia gjennom 
livet med Jesus Kristus! Det er denne kjente leia vi sammen skal 
bygge videre på i politikken. Vi har et skrikende behov for folk 
som deler denne kunnskapen om leia, og som vil og kan være 
med oss i arbeidet. 

Godt Nytt År til alle PDKere 
og andre som leser dette 
bladet. Endelig er vi ute med 
et nytt nummer. Det bladet 
du nå har fått i hendene 
skulle ha vært ute rett etter 
valget i fjor høst, men slik 
ble det dessverre ikke. Da 
undertegnede hadde gjort 
alt klart og skulle sende 
bladet til trykkeriet, viste 
det seg at det ikke fantes 
penger til utgivelsen.

Trykkingen ble dermed utsatt, og nytt mål var å få det ut i god tid 
før jul. Takk til de to velvillige og hjelpsomme PDKerne i Søgne, 
Svein Kristiansen og Odd Harald Reme, som sa seg villige til å 
bidra med salg av annonser. Nå viste det seg å ikke være så 
enkelt å selge inn annonser senhøstes, men vi håper og tror at 
det løsner i år.

Vår supergode bønnekoordinator ble «redningen» for å få ut 
bladet. Reidun Songe tok for seg medlemslista og begynte å 
ringe rundt for å skaffe penger. Stor takk til Reidun som alltid er 
positiv og velvillig, og tusen takk til alle dere som har bidratt med 
små og store summer og er årsaken til at bladet nå er kommet 
ut. Stor takk også til annonsørene i dette bladet.

2016 BLIR IKKE ET HVILEÅR FOR PARTIET DE KRISTNE!

SAMMEN VIL VI LYKKES
Jeg tror de aller fleste er enige om at det er viktig at vi 
får ut PDK Magasinet. Vi er avhengige av å nå ut til alle 
med informasjon om hva partiet står for, hva vi arbeider med 
til enhver tid, hva som skjer i organisasjonen og så videre. 
Langt i fra alle følger med på sosiale medier. For disse er 
bladet ekstra viktig. Men jeg vil si at det er betydningsfullt 
for oss alle, uansett.

Nå er min bønn at alle som har mulighet bidrar økonomisk 
slik at vi kan komme ut med minst 6 nummer dette året. I høst 
sendte vi ut et skriv til samtlige lokallag med oppfordring om 
å selge annonser til bladet. Hele 20 prosent tilbakefører vi 
etter hvert nummer. Vi håper det vil være en motivasjon, og 
sender brevet ut på nytt ganske snart.

Benytt giroen i bladet og bidra slik at vi raskt får inn nok penger 
til å gi ut neste nummer. Har du mulighet til å bidra med en fast 
sum til hver utgivelse, så er ingenting bedre enn det. Vi vil også 
jobbe med å få faste annonsører, og vi vil svært gjerne ha hjelp 
til dette om du har mulighet.

Sammen vil vi lykkes. Takk til alle PDKere over hele landet 
for det dere er og gjør for land og folk. Sammen skal vi snu 
skuta!

Lisbeth Hoskuldsen
redaktør

Nå skal vi motivere hverandre til å bruke tiden aktivt frem mot 
stortingsvalget i 2017 for å få på plass flere lokallag som kan bli 
med og gjøre valgkampen mer omfattende.

Utallige tilbakemeldinger har pekt på at vi har ”det beste 
programmet”, men det krever hardt arbeid å gjøre programmet 
kjent blant velgerne. Kjenner du noen som har sammenfallende 
syn med det vi står for? Snakk med dem og tips om partiet vårt.
Vår største utfordring er å få frem budskapet (programmet). 
Det er ingen hemmelighet at størsteparten av media er styrt av 
sosialister, og for dem er vi den største fienden. Da må vi gå 
nye veier inntil vi får nok velgerstøtte til at media ikke lenger 
kan overse oss. Nå produserer vi korte filmer med fokus på de 
viktigste punktene i vår politikk. Filmene legges ut på Youtube, 
og vi oppfordrer alle som bruker Youtube til å dele filmene på 
sosiale medier.

Vi i sentralstyret oppfordrer alle våre medlemmer til å snakke 
om partiet og bidra til å verve nye medlemmer. Tips oss gjerne 
om dyktige kandidater til PDK.

Arne Husveg
organisatorisk nestleder

Arne Husveg, organisatorisk nestleder

Lisbeth Hoskuldsen
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Terje Simonsen

Terje Simonsen fikk alvorlig hjerneblødning i februar 2014. 
Han ble fløyet direkte til Haukeland sykehus i Bergen fra 
sitt hjem på Moster, og siden har Terje kjempet hardt 
for å komme seg tilbake til førlighet. I den senere tid så 
prognosen lovende ut, og han skulle etter planen overflyttes 
til Sunnaas Sykehus for videre behandling og opptrening 
7. desember. Slik gikk det ikke. Tirsdag 3. november fikk 
han komplikasjoner og ble overflyttet fra Bømlo sykehjem til 
sykehuset på Stord. Han sovnet stille inn med sin kjære Tone 
Simonsen ved sin side. 

Terje vokste opp på Moster, et sted han elsket og var meget 
stolt av. Når vindene stormet i livet, dro han ned på naustet 
sitt og fant en fred og ro som ingen andre steder. Han var en 
internasjonalist med en sterk forankring i lokalsamfunnet, 
engasjert i idrett, kultur og etter hvert politikk. 

For Terje handlet livet tidlig om fotball og idrett, som at han 
er en av Norges yngste D-trenere gjennom tidene viser. Med 

NEKROLOG TERJE SIMONSEN

brennende engasjement for unge mennesker var han trener 
for en rekke fotballag.  Han utmerket seg mer som trener 
enn spiller, og vegen var kort til lederjobber i klubber og 
videre til fotballjournalistikken.

Etter hvert fikk han smaken på agentlivet, og han har en 
innholdsrik karriere som fotballagent bak seg.   

Før valget i 2009 tok Terje Simonsen initiativ til å starte et 
nytt politisk parti, Partiet De Kristne, som stilte liste ved 
lokalvalget på Bømlo. Partiet fikk inn 2 representanter i 
Bømlo kommunestyre, noe som gav inspirasjon til å fortsette 
arbeidet og utvikle partiet til å bli et landsdekkende parti 
frem mot stortingsvalget i 2013. 

Terje har gjennom hele sin yrkeskarriere holdt høyt tempo, 
og perioden med partibygging innebar ikke noe redusert 
arbeidsmengde.  De siste månedene før hjerneblødningen 
inntraff innså Terje selv behovet for å redusere tempoet. 
Men brått var det stopp. Igjen fightet Terje forutsetningene 
og klarte å komme tilbake til å være frisk nok til ny runde 
med opptrening, men 4. november gikk det ikke lenger og 
Terje fikk hjemlov.

Terje Simonsen var en inspirator, visjonær og grunder med 
en enorm gjennomføringskompetanse. Han var en rettskaffen 
mann, og fremfor alt frydet han seg over troen han fant i voksen 
alder og Bibelen som for ham ble en kontinuerlig kilde til selve 
livet.  Den siste Terje så på denne jord var den vakreste han 
visste, sin kjære kone Tone. I alle våre reiser, møter og samtaler 
var tankene på Tone og barna alltid til stede. 

Terje vil bli dypt savnet, men uendelig mange minner om 
han lever videre. Det største er håpet om at en dag skal vi 
se ham igjen. I takknemlighet lyser vi fred over hans gode 
minne.

Erik Selle
partileder

Partisekretær og tidligere fotballagent Terje Simonsen døde 4. 
november 2015 på Stord Sykehus, 55 år gammel. Han etterlater seg 
sin livs kjærlighet og livsledsager, sammen har de tre barn.

9. Brudd på norsk lov må innebære umiddelbar utvisning. Og 
 særskilt må respekt for kvinner og barn understrekes. Voldtekter 
 må straffes med maksimum-straff uten mulighet for benådning 
 eller avkortning.
10.  PST må styrkes, og politiets operative evne må både 
 styrkes og økes umiddelbart. Ingen politianmeldelser gjeldende 
 vinningskriminalitet, vold eller seksuell krenkelse må henlegges. 
 De må etterforskes, dømmes og straffes.
11.  Forsvaret må få tilleggsbevilgninger slik at evnen til å forsvare 
 og opprettholde suverenitet over norsk territorium, ikke kan 
 stilles spørsmål ved.
12. Norge må erkjenne at politisk islam og jihadisme forandrer 
 Europa og har gitt oss en ny terrorsituasjon. Alle gode krefter og 
 mennesker som står sammen mot dette og for å bevare frihet for 
 alle i Europa, uavhengig av religion og kulturell bakgrunn, må 
 ta vare på hverandre og omfavnes i kjærlighet til frihet og 
 trygghet for alle. Alle frihetselskende kristne, muslimer, ateister, 
 humanister, hinduer, buddhister og alle andre som står sammen 
 for frihet er på samme side. Det må formidles tydelig.
13. Norge må forby niqab i det offentlige rom, hijab i grunnskolen 
 og kategorisk avvise shariah. Norske uniformer skal være like, 
 og verken tollvesen, politi eller forsvar kan tilpasse 
 uniformsreglement uten godkjenning av stortinget. 
14. Politiet må få generell bevæpning, og tollvesenet må enten få 
 politimyndighet eller det må implementeres politidekning på alle 
 grenseoverganger.
15. Norge må lære av Frankrike, Egypt og andre land som stenger 
 radikale moskeer, og ta et oppgjør med politisk islam og 
 jihadisme.
16. Et stort antall innkomne til Norge i høst må repatrieres så snart 
 det er mulig.

Konklusjon
Vi står i en ekstremsituasjon. Passivitet og uansvarlighet fra politikere 
og presse har delvis satt oss i den situasjon vi er i nå. Dette burde 
mane til ansvarlighet og lærdom i at vi gambler ikke med Norges 
fremtid for å oppnå kortsiktig politisk vinning. Antall mennesker Norge 
kan ta imot er begrenset. Både kostnader og kulturelle implikasjoner 
må kartlegges og tydeliggjøres slik at vi kan bygge en fremtid hvor 
vi bygger en felles nasjonal plattform, og ikke parallelsamfunn som 
vil ende i intern konflikt.  Derfor må migrasjonsbølgen stanses nå. 
Norge må bygge på kristne grunnverdier, bare dette kan gi en fremtid 
med trygghet og frihet for alle. 

I denne perioden som vil bli meget krevende for Norge er det viktig 
å huske følgende: 
1. ”Du skal elske din neste som deg selv”. 
2. ”Du skal elske din fiende”. 
Praktisk betyr dette at sivilsamfunnet rekker ut sin hånd og åpner 
sine hjerter for mennesker, og for staten at vi opprettholder verdiene 
i Geneve-konvensjonene og folkeretten i våre handlemåter, men at vi 
ikke skyr unna for å vinne krigen mot terrorister og islamister.

Chamberlains naivitet og ønskedrømmer gav ikke fred, men krig. 
Churchills utskjelte realisme gav grunnlaget for seier, fred og frihet 
i Europa. 

Freds- og frihetselskende muslimer i vårt land er våre medborgere, 
venner og partnere. Ingen steder er denne realitet og mulighet i et 
moderne samfunn tydeligere enn i Israel. Derfor må Norge snarest 
endre sin politikk overfor Israel, og sammen med Jordan, Egypt, 
Kurdistan, Russland, USA og andre allierte i regionen samles for å 
bevare en fremtid med håp og muligheter for alle mennesker.
 
Erik Selle
partileder

3.1 Sivilsamfunnet og menigheten
For en kristen og et kristent samfunn er det viktig å møte mennesker 
med Guds kjærlighet, uansett hvem det er og hvor de kommer fra. 
Bibelen gav Israel klar instruks om å ta vel imot de fremmede i blant 
dem, og det skal Norge gjøre også. Dette er en hjerteholdning vi må 
ha, men samtidig ikke noe som skal gjøre oss naive eller gå lenger 
enn det som føles riktig for den enkelte. Det vi ser i realiteten er 
en fremvekst av parallelsamfunn, men likevel er den kristnes og 
menighetens respons å rekke ut en hånd og gå ut i all verden. Akkurat 
nå har all verden kommet til oss. Partiet De Kristne vil oppfordre til å 
ta vare på og vise omsorg til mennesker i en fortvilt situasjon, og for 
mange som har vært igjennom traumatiserende opplevelser. Vi vil ta 
avstand fra generalisering av mennesker og religioner, vi vil kjempe 
for at hat og rasisme ikke får fotfeste og vi vil oppfordre til å nå ut og 
bygge broer til mennesker som kommer til landet vårt.

3.2 Statsmakten
Statsmaktens oppgave er å sikre en rettferdig og trygg normalsituasjon 
i nasjonalstaten. Det betyr at den må noen ganger implementere 
og utøve myndighet som ikke alltid er lik handlingsmønsteret til 
sivilsamfunnet. For eksempel vil statens oppgave være å sette 
mennesker i fengsel for kriminelle handlinger, mens menighetens 
og sivilsamfunnets oppgave vil være å besøke dem i fengselet. 
Fengselspresten og fangevokteren har forskjellige oppgaver. I den 
situasjonen Norge befinner seg i nå vil PDK rette oppmerksomheten 
på følgende forhold som er viktig for landet:

1. Iverksette grensekontroll i Norge, og sikre full oversikt over hvem 
 som kommer inn i landet. Det er ikke gitt at man kommer inn i 
 landet bare fordi man står på grensene våre.
2. 12 millioner syrere kan ikke komme til Norge uansett hvordan 
 situasjonen er i Syria, eller andre folk andre steder. Derfor må 
 Norge gi tydelig signal om at grensene våre ikke er åpne. Norge 
 må arbeide for å sikre trygge områder i regionen hvor problemene 
 er. Dette er vanskelig og krevende og innebærer å fremme sterke 
 synspunkter for våre allierte som er engasjert i konflikten. Man 
 må implementere no fly zones, hvor man skjermer alle 
 flyktningene fra angrep fra luften. Vann, utdanning, helse og 
 trygghet det vil si polititjeneste i disse områdene må sikres. Og 
 snarest mulig absorpsjon i land som er kulturelt like. 
3. Norge må erkjenne det religiøse aspektet av konflikten i 
 Midtøsten. Kristne er nå ofre for religiøs utrenskning, og dette må 
 også ligge til grunn når man vurderer hvem som får opphold i Norge.
4. Norge må jobber for at verden snarest mulig anerkjenner et 
 selvstendig Kurdistan. Kurdistan har tatt imot 1,5 - 2 millioner 
 flyktninger, og trenger massiv støtte til helse og utdanning for 
 disse menneskene. Et selvstendig Kurdistan vil være en betydelig 
 stabiliseringsfaktor i kampen mot IS.
5. Vesten må samarbeide med Russland i Syria.  De kurdiske 
 styrkene som allerede er bakkestyrker i regionen må bevæpnes 
 og krigføring må koordineres med dem slik at barbarene i IS blir 
 fjernet.
6. Ideen om å fjerne Assad i Syria som forutsetning for en politisk 
 løsning må avvikles. Våpentilførselen til grupperingene i Syria må 
 stanses. En politisk løsning kan kun oppnås gjennom et 
 samarbeid med Russland. Assad er en brutal diktator, men å 
 fjerne Mubarak i Egypt eller Gaddafi i Libya gav ikke mer fred og 
 frihet, det åpnet opp for kalifatet og ekstreme islamister. Det er 
 pest og kolera når det gjelder menneskerettigheter.
7. Her hjemme kan ikke alle som kommer regne med å få opphold.  
 De som får opphold må kurses i norsk språk, historie og verdier 
 – slik at de kan velge om denne kulturen er et sted de vil bygge 
 sin fremtid.
8. Migrasjonsbølgen må nå stanses og tiltak må settes inn i 
 nærområdene. Det betyr at vi ikke kan akseptere at Tyrkia lar folk 
 sette over havet, og de må returneres dit de kom fra.
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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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Bør vi som kristne konsentrere oss om å forkynne evangeliet, og 
heller overlate politikkens intrikate 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 ser vi nærmere på hva det betyr å drive med «kristen 
politikk». 

I den første delen så vi at kjærligheten må være drivkraften i 
alt vi gjør, også når vi engasjerer oss i politikk og samfunnsliv. 
Kjærligheten søker ikke sitt eget. Den setter andre høyere enn 
seg selv. Den kjemper ikke for egne privilegier, men bøyer seg 
ned og løfter andre opp. Også om det skulle koste alt. 

I andre del så vi at Gud har en helt konkret hensikt med 
nasjonene, nemlig at de skal sluse mennesker inn til ham. Men 
det skjer bare når vi organiserer nasjonen etter de prinsippene 
Gud skisserer i sitt ord. Han har gitt ulike aktører forskjellige 
mandater, og vi trenger å sette oss ned å finne ut hvem som er 
ment å gjøre hva.

Og det er nettopp det vi skal gjøre nå! I denne siste artikkelen 
skal vi gå helt konkret inn på noen av aktørene i samfunnet, og 
se hvilke oppgaver Gud har gitt dem. 

Alle som har vurdert å gifte seg har vel snublet over det siste 
kapittelet i Salomos Ordspråk. Der beskrives ‘den gode hustru’, 
og hennes mange fortrinn. Her skryter Gud av en skikkelig 
gründer: Hun lager ting med kvalitet, selger med fortjeneste, 
investerer videre, dekker behovene til sine nærmeste og gir til 
de fattige. Så avsluttes det med: La henne nyte frukten av sitt 
arbeid! Der har vi eiendomsretten godt etablert; hun har skapt 
verdiene, de er hennes å nyte.

Vi kan ikke snakke om markedet uten å si to ord om forvalting. 
Vi har et ansvar overfor Gud og våre etterkommere for å 
forvalte de ressursene som fins på en god og varing måte. 
Det betyr at hver generasjon bør ha som mål å å gi kloden 
videre i minst like god stand som de fikk den. Et kristent 
miljøengasjement forankres ikke i frykt eller overdreven 
dyrking av det skapte, men i at vi på en ansvarlig måte 
forvalter Jorden på vegne av andre.

 
Kjøp og salg 
Ordsp 31, 16+24

Stedet Gud gir materiell vekst  
5 Mos 8, 17-18a   

Rettferdig flytting av ressurser 
Ordsp 13, 22    

Vi er forvaltere 
1 Mos 2, 15   

Staten
Vi husker hva Jesus sa rett før han reiste: Meg er gitt all makt i 
himmel og på jord. Ordet ‘makt’ der er egentlig ordet for autoritet. 

Da Jesus døde og sto opp igjen, ble absolutt all autoritet samlet 
hos ham. Det betyr at det ikke fins noe autoritet noe sted som 
ikke er delegert fra ham. Og det betyr igjen at alle som vil utøve 
autoritet her på jorden, må sørge for å gjøre det i henhold til et 
mandat fra Gud. Ellers er man i opprør, og utøver illegal autoritet. 

Da Paulus sitter og skriver til de kristne i Rom, kommer han inn 
på dette med myndighet, og presiserer at de som styrer er satt 
der som Herrens tjenere:

De styrende er ikke til skrekk for den gode gjerning, men for den 
onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og 
du skal få ros av dem.  Styremakten er en Guds tjener, til beste 
for deg. Gjør du det onde, har du grunn til å være redd. Det er jo 
ikke for ingen ting at den bærer sverd. Den er Guds tjener som 
skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.

De ‘verdslige’ myndighetene, det vi gjerne kaller Staten, er altså 
satt der av Gud. Og Paulus er ganske klar om deres mandat: De 
skal straffe det onde, rose det gode og ta inn den skatten som 
er nødvendig for å gjøre dette. Og til alt dette har de fått sverdet. 
I praksis betyr det at Staten lager lover og håndhever disse, og 
sørger for at grensene er trygge. Med andre ord: Domstoler, 
politi og forsvar.

Og det er stort sett det.

fariseernes hykleri, setter likhetstegn mellom det å ‘hedre sin 
mor og sin far’ og det å ta seg av dem materielt.

Gud har også gitt familien ansvaret for å fostre og undervise 
barna. Mye tyder på at Gud valgte Abraham som stamfar til sitt 
utvalgte folk, rett og slett fordi han stolte på at Abraham ville ta 
denne oppgaven på alvor!

I Norge har vi som kjent ikke skoleplikt, men undervisningsplikt. 
Det bunner i foreldrenes gudegitte rett og plikt til å fostre 
sine barn. Vi ser imidlertid at dette er under press. Staten har 
ikke bare tatt på seg å organisere skoleverket på våre vegne, 
men går inn og bestemmer hva barna skal lære og hvordan. I 
forlengelsen av dette legges hindringer i veien for private skoler 
av ulike slag, og dermed er en sentral oppgave flyttet vekk fra 
de som egentlig har mandatet.

Vi ser i det hele tatt at familien er under press på mange måter. 
Likeverd blir til utligning og kjærligheten drukner i selvrealisering. 
Atomet Gud skulle bygge samfunnet med, smadres til ensomme 
partikler på rastløs leting etter nye konstellasjoner. Men familien 
er ikke menneskets oppfinnelse, og vi kan hverken omdefinere 
den eller forandre dens mandat. Vi kan bare legge til rette for at 
den kan utføre sine oppgaver på best mulig måte.  
 
Være et ‘skjulested’
Jes 32, 2

Forsørge sine egne  
1 Tim 5, 8 
Ef 5, 28f      
2 Tess 3, 10     
Mark 7, 9-13     

Fostre og undervise barna 
Ef 6, 4     
5 Mos 6, 7      
1 Mos 18, 18f
 
Markedet
Markedet, plassen for kjøp og salg, er også ment å være et 
redskap i Guds hånd. Gud gir oss ikke penger. Han gir oss kraft 
til å vinne rikdom. På markedsplassen skapes reelle verdier. Når 
vi foredler de ressursene han har gitt oss, og selger dem med 
fortjeneste, kan Gud gi materiell vekst for alle. 

Dette er ganske viktig å ta med seg. Vi er jo vokst opp i et 
samfunn der man tenker på materielle goder som en kake som 
skal fordeles. Da betyr et stort stykke til deg et mindre stykke for 
meg. Og det er, som mine håpefulle ville sagt, urettferdig! 

Men slik er det ikke. Gud er en rettferdig Gud. Han velsigner ikke 
deg ved å stjele fra noen andre. Han skaper reell vekst. Ikke bare 
en fiktiv vekst på papiret, men ekte, merkbar økning. Og stedet 
han gjør det på, er markedsplassen.

Gud trenger penger. Det vi si: Han trenger å flytte penger fra der 
de er nå og inn i sin kropp. Vi skal jo redde verden, og det koster 
som kjent skjorta. På markedet skjer det en fri og utvungen 
utveksling av varer og tjenester, og alle penger kan flytte eier på 
en fullkomment rettferdig måte. 

Familien
Den første institusjonen Gud etablerer, er familien. Da Adam 
våkner opp av historiens første narkose, står han ansikt til 
ansikt med Universets vakreste kvinne (ganske så naken for 
anledningen). Etter å ha gitt navn til giraffen, nebbdyret og en 
million forskjellige insekter, må det ha vært rene åpenbaringen 
for den frustrerte ungkaren. Gud leder Kvinnen og Mannen 
sammen, velsigner dem og gir dem i oppdrag å lage noe helt 
nytt – den aller første familien. 

Familien er Guds viktigste byggestein, og har fått en rekke 
viktige oppgaver som bare den er i stand til å løse på en god 
måte:

Familien skal være et ‘skjulested’ der alle kan utvikle seg og 
blomstre i trygghet og fred, beskyttet av familiens klippe – en 
trygg, kjærlig og ansvarlig far og ektemann. I familien lærer 
barna forskjell på rett og galt, ikke bare som teori, men gjennom 
å se mor og far leve sammen med kjærlighet, tillit og respekt 
gjennom en lang oppvekst. Ekteskapet, selve kjernen i familien, 
skal være et levende forbilde på forholdet mellom oss og Gud, og 
lære barna om Gud og hans hjerte.

Familien er også ment å være den første linjen av forsørgning. 
Gud vi vi skal ta oss av våre egne, både barna Gud har gitt og 
våre foreldre. Dermed har Gud plassert eldreomsorgen trygt i 
familiens skjød. Det er interessant å se at Jesus, når han refser 

KRISTEN POLITIKK?     DEL 3 AV 3

Mikael Christian Leirgul
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Staten skal beskytte samfunnet, og på den måten legge til rette 
for at de andre aktørene kan gjøre sin jobb i trygghet og fred. Det 
er altså ikke meningen at Staten skal løse fellesskapets mange 
utfordringer, og ta på seg en rekke oppgaver som er gitt til 
andre. De skal ikke drive handel, men 
gi gode rammer for markedet De skal 
ikke fostre og undervise barna, men 
skape gode vilkår for velfungerende 
familier. Og de skal definitivt ikke leke 
Gud og ta rollen som forsørger. 

I vårt samfunn har vi valgt demokrati 
som styreform. Det betyr at Staten 
er folkets representanter, og skal 
handle på vegne av oss alle. Den er 
vår tjener, ikke vår herre. Så lenge Staten er seg bevisst denne 
rollen, er det ingenting i veien for at du og jeg kan delegere en 
del oppgaver som er for store for hver enkelt av oss. Det er 
for eksempel naturlig at vi overlater til staten å bygge veier og 
annen infrastruktur, men da gjør de det på våre vegne, og ikke ut 
fra sitt eget mandat. (Det er for øvrig fullt mulig å overlate dette 
til andre enn Staten, for eksempel markedet.)

Innstiftet av Gud 
Rom 13, 1

Straffe det onde  
Rom 13, 3   

Oppmuntre det gode  
2 Pet 2, 13 

Ta inn (nødvendig) skatt 
Rom 13, 6-7

Menigheten
Da er vi kommet til den siste aktøren vi skal se på i denne 
runden, nemlig menigheten. Menigheten er noe helt spesielt; 
den er Jesu kropp og Guds ambassadør på jorda. 

Menigheten er ment å være det konkrete, håndgripelige og praktiske 
uttrykk for Guds kjærlighet og forsoningsverket på korset. Når Gud 
vil at mennesker skal komme til ham, mener han egentlig at de skal 
komme til menigheten. Ofte sier vi: Ikke se på meg, se på Jesus! Men 
det er slett ikke sånn det er ment å være. 
– Den som har sett meg, sa Jesus, har sett Faderen. Hvordan 
kan du da si: Vis oss Faderen?
På samme måte skal vi kunne si til naboen vår:
– Hvordan kan du si: Vis meg Jesus? Den som har sett meg, har 
sett Jesus.

Jesus sitter ved Guds høyre side og venter. Han venter på at 
hans fiender, som allerede er beseiret gjennom hans død og 
oppstandelse, skal legges som skammel under hans føtter. Og 
hvem er det som skal sørge for det? Menigheten. 

Menigheten skal ta den seieren Jesus vant på korset, og 
gjøre den til en synlig virkelighet på jorden. Den skal forkynne 
evangeliet, gjøre disipler, drive ut demoner, helbrede syke, ta seg 
av de fattige og være lys og salt i verden. Den har forsoningens 
tjeneste. Den skal vise verden hvem og hvordan Jesus er.

Vi er vant til å tenke at menigheten skal forkynne. Men det er 
altså to viktige oppgaver til som hviler på Jesu kropp: Helbrede 
de syke og hjelpe de fattige. Når menigheten er mest opptatt av 
å holde møter til egen oppbyggelse, vil andre trå til som best de 

kan. Men det er menigheten som har 
mandatet.

Dette er faktisk ganske viktig. Det er 
ikke likegyldig hvem som gjør dette. 
Som vi så forrige gang, har Gud en 
større hensikt med nasjonen enn at 
vi skal komme oss fra vugge til grav 
mest mulig helskinnet. Han har også 
vår evige skjebne for øyet. Når han 
plasserer omsorgen for de syke og 

trengende hos menigheten, er det fordi han vil at mennesker 
skal komme til ham og bli frelst. Staten kan nok fylle våre mager, 
men den kan ikke mette våre hjerter. Gud vil være Gud for alle, 
og han vil være vår kilde til alle ting. 

Vise hvem Jesus er  
Joh 17, 18    
Luk 4, 18     

Forsoningens tjeneste 
2 Kor 5, 18ff           

Gjøre disipler 
Matt 28, 18b-20    

Helbrede syke 
Matt 10, 7f     

Ta seg av de fattige 
Gal 2, 8+10    
Luk 14, 13f 
Matt 25, 34ff  

Skinne i mørket 
Matt 5, 14-16

Kristen og kompromissløs?
Det vi har sett på her, er mer enn luftige idéer for de store 
anledninger. Det er en grunnleggende forståelse som vi kan 
bruke som rettesnor i det daglige arbeidet. 

Sterke krefter har brukt mange tiår på å flytte gamle merkesteiner 
et lite skritt av gangen i gal retning (dessverre også inni hodene 
våre). Vår oppgave er å flytte dem tilbake, et lite skritt om gangen 
om nødvendig. Det vil noen ganger innebære forhandlinger, 
midlertidige kompromisser og en viss grad av pragmatisme.   

Det er derfor vi har både et prinsipprogram og et handlings-
program. Prinsipprogrammet springer ut av denne forståelsen 
av hvordan Gud ser på ting, og sier hvor vi er på vei. 
Handlingsprogrammet springer ut av den faktiske virkeligheten 
vi befinner oss i, og skisserer de første skrittene vi vil ta i riktig 
retning. Og det er handlingsprogrammet vi faktisk går til valg på. 

Vi gleder oss allerede til 2017!

Gud vil være Gud for 
alle, og han vil være 
vår kilde til alle ting.

“
“

VIL KJEMPE FOR DE KRISTNE VERDIENE
Den profilerte politikeren Kai Roger Hagen (43) meldte seg i høst ut 
av Fremskrittspartiet og inn i Partiet De Kristne. Nå vil han kjempe for 
de kristne verdiene som han mener er selve fundamentet for et godt 
samfunn.

og er mot at det juridisk enkelt går an å skifte kjønn og at 
homofile kan adoptere barn.

- Vår felles kristne verdiforankring har skapt et tillitssamfunn, 
som nå dessverre er i ferd med å forvitre, sier han. – Det er det 
kristne verdigrunnlaget som er det aller viktigste og det som gjør 
Norge til et godt land å bo i. Det er disse verdiene jeg vil kjempe 
for som politiker.

Hagen fortsetter nå trolig som uavhengig representant i bystyret. 
Den saken skal avgjøres i bystyret senere i år, men det er uansett 
bare en formalitet.

- Alle vet at jeg nå fremfører PDKs politikk, sier han.
Hagen sitter i utvalget «Samfunnsutvikling» og er første vara til 
utvalget «Landbruk og teknikk». Han er for øvrig gift og har fire 
barn. Fotballtrener er han også.

- Jeg liker å være engasjert og trives med travle dager, sier han.

PDK ønsker ham hjertelig velkommen med på laget.

Kai Roger Hagen meldte seg inn 
i Fpu midt på 1980-tallet, og 
har vært medlem av Frp siden. 
I høst tok han til på sin tredje 
periode som bystyremedlem i 
Sarpsborg, og har de siste årene 
vært lokallagsleder. Men nå er 
det slutt.

– Jeg meldte meg inn i Frp på 
grunn av sterk forsvarspolitikk. 
Nå er jeg ute av Frp på grunn 
av svak forsvarspolitikk, sier 
han. - Regjeringens håndtering 
av flyktningsituasjonen kan jeg 
heller ikke stille meg bak. Jeg er 

derimot enig med partileder Erik Selle som sier at vi må ha en 
sterkere kontroll med grensene.

Hovedgrunnen til at Hagen har meldt seg inn i PDK er partiets 
klare kristne verdiforankring. Han trekker frem ekteskapsloven 

Kai Roger Hagen, Sarpsborg

RETT FOKUS
svært godt spørsmål. Det kunne vært stilt til mange, for det er 
til ettertanke. Hva vil folk la være fundamentet hvis ikke nettopp 
dette?

La oss fortsette i bønn for at mennesker i Norge skal se vår arv, 
vårt fundament. Se at dette er verdifullt og dette må vi velge å 
ta vare på, velge å bygge landet på.  Noen ganger kreves bare 
«sunt bondevett» for å se hva som stemmer. Det er opplagt! Det 
ligger i naturen!  Men folk må få øynene opp for, og mot, til å bli 
i sannhetene, våge å gå motstrøms og gjerne bli upopulære. En 
må våge å være politisk ukorrekt.
Det har en pris å stå opp for sannheten, og gå imot flertallet, 
men når vi løfter blikket, vet vi det er verdt det.
La oss fortsette å be om nåde over landet vårt. Be om beskyttelse! 
Husk på representantene i kommunestyrene i bønn. Be for leder 
Erik Selle, for sentralstyret og alle fylkeslederne. Be om visdom 
for oss alle.
Vi vil lære av ørnen og se i det rette perspektiv. Da er det all 
grunn til optimisme.

Reidun Songe
bønneleder PDK

Uansett valgresultat, så er PDK 
en viktig røst i samfunnet. Det 
er sterkt at vi i det hele tatt 
finnes! Vi har vokst og vi VIL se 
en kraftigere «blomstringstid» 
komme. Vi vil velge å stå fast 
på vårt flotte, solide program 
og kan være veldig stolte av 
hva vi får være med på. La oss 
bare bli mer knyttet sammen i 
partiet, både når det stormer og 
når det er oppsving. Det er tiden 
for at røttene våre strekkes og 
vi forankres enda mer sammen i 
vårt bunnsolide fundament.
Brosjyren vår har teksten: «Vi tar 
kampen for Norges 1000-årige 

kristne arv!» Wow, det er noe å fokusere på! Dette er sterkt og 
urokkelig, uansett oppslutning og popularitet.

Fylkesleder i Aust-Agder, Einar Christensen, sa: «Hvis en ikke vil 
bygge på vår kristne arv, hva vil en bygge på da?» Dette er et 

Reidun Songe, bønnekoordinator PDK
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PDK STØTTER ET SELVSTENDIG KURDISTAN
- Vi støtter kurderne og deres rett til et selvstendig Kurdistan, fordi 
vi er opptatt av rettferdighet, sier partileder Erik Selle. – Et fritt og 
selvstendig Kurdistan vil være en stabiliserende faktor i Midtøsten 
sammen med demokratiet Israel. Kurderne er i dag den største 
etniske gruppen i verden uten egen stat.

- Landene rundt er i dyp krise og konflikt. Ved å anerkjenne 
Kurdistans selvstendighet kan vi oppnå å både etablere en 
historisk rettferdighet, skape håp for flyktninger og danne et 
eksempel for ledelse i hele Levanten, sier Erik Selle.

Håper norske myndigheter følger opp
Partiet De Kristne ser med glede på besøket utenriksministeren 
og forsvarsministeren avla Kurdistans regionale regjering i 
august 2015. Kurdistan utgjør i dag en stabiliserende entitet 
i en region som nå opplever grusomheter vi knapt kan 
forestille oss i en sivilisert verden.

Kurdistan tar, som Regjeringen har sett med egne øyne, 
imot millioner av flyktninger, tar vare på minoriteter og 
har en Peshmerga, trent av norske offiserer, som utgjør 
førstelinjeforsvaret mot ondskapen i Den islamske stat. 
Kurdistan ønsker også et nært samarbeid med andre 
stabiliserende land i regionen inkludert Israel.

PDK samlet minst 400 kurdere og andre foran Stortinget 
lørdag 29. august 2015 til folkefest og støttemarkering for et 
selvstendig Kurdistan. – Støtten fra PDK betyr enormt mye for 
alle kurdere, sier Arif Bawecani, leder for Party Serbesti Kurdistan 
(PSK). - Et fritt, selvstendig og demokratisk Kurdistan vil være 
en stabiliserende faktor i Midtøsten sammen med demokratiet 
Israel. Vi støtter Israels rett til å leve trygt innenfor sine grenser.

Må anerkjenne Kurdistans selvstendighet
Da Kurdistan ble innlemmet i Irak gjennom vedtaket i 
Folkeforbundet i 1925, ble kurderne lovet selvstyre av britene. 
Dette politiske løftet ble ikke fulgt opp, men kurderne har vist 
evne og vilje til å etablere en stabiliserende stat i et hav av kaos. 
Kurderne utgjør den fjerde største befolkningsgruppen i det nære 
Østen ved siden av araberne, perserne og tyrkerne. Etter første 
verdenskrig burde deres nasjonale interesser vært ivaretatt, 
og dette kunne i historiens lys tenkes å ha gitt mer stabilitet i 
regionen.

- Derfor inviterte PDK i valgkampen til en fest for frihet, rettferdighet 
og fred med Kurdistans selvstendighet i sentrum, sier Erik Selle. - Vi 
håper norske myndigheter følger opp ideen, og jobber videre med 
saken i internasjonale fora.

Takker for støtten
Gjennom flere gode, og rystende, appeller fikk tilhørerskaren 
et innblikk i kurdernes historie og den vanskelige situasjonen 
kurderne i Kurdistan befinner seg i i dag, som nærmeste nabo til 
tusenvis av IS terrorister og med Iran og andre muslimske stater 
som ikke vil ha hverken kurderne eller Kurdistan.
- Vi takker Norge og nordmenn for all hjelp med å 
gjenoppbygge Kurdistan til tross for ustabilitet og krig i resten 
av Irak, sier Bawecani. – Men det kan ikke stoppe der. Vi ønsker 
en selvstendig stat der demokrati og menneskerettigheter blir 
respektert. Vi ønsker frihet og trygghet for alle, slik også PDK 
gjør. Vi takker for all støtte fra PDK.

PDK-STØTTE: På vegne av Partiet De Kristne gav partileder Erik Selle sin fulle støtte til et selvstendig Kurdistan foran minst 400 kurdere på Eidsvolls Plass.

APPELLER: Alle som holdt appeller under PDKs støttemarkering for et selvstendig 
Kurdistan samlet foran Stortinget.

TAKKNEMLIGE: - Støtten fra PDK betyr enormt mye for alle kurdere, sier Arif 
Bawecani (t.h.), leder for Party Serbesti Kurdistan (PSK). Sherko Palani Jafi (t.v.) 
sitter i sentralstyret i PSK.

Erik Selle hadde på vegne av partiet, skrevet et brev til 
Regjeringen Erna Solberg ved Utenriksminister Børge Brende. 
Dette leste han opp under markeringen på Eidsvolls Plass. Her 
kan du lese svarbrevet fra Regjeringen Solberg:

På vegne av utenriksministeren takker vi for henvendelsen og 
engasjementet. Som det fremgår av brevet bidrar Norge blant 
annet til opptrening av irakisk-kurdiske soldater i kampen mot 
ISIL. Under Utenriksministerens og Forsvarsministerens besøk til 
Bagdad og Erbil 23.-24. august ble det gitt tilsagn om ytterligere 
16 millioner kroner til støtte for FN-fondet for stabilisering av 
områder frigjort fra ISIL i Irak.

Norge er en stor humanitær aktør i Irak, og mesteparten av den 
humanitære innsatsen går til de kurdiske områdene. Vi merker 
også ellers synspunktene fra Partiet De Kristne om norsk 
anerkjennelse av Kurdistan som stat, støtte til den kurdiske 
Peshmerga med våpen og materiell og oppfordring om å gi 10 
millioner kroner til særskilte tiltak og oppfølging av traumatiserte 
kvinner og barn.

Party Serbesti Kurdistan (PSK) ble etablert i 2006 med Arif 
Bawecani som leder. PSK er et politisk parti for alle kurdere som 
tror på et uavhengig Kurdistan. Det er et demokratisk parti som 
representerer de sanne ønsker og ambisjoner for det kurdiske 
folket i Øst- Kurdistan, og er for å etablere et fritt og uavhengig 
Kurdistan i det området som nå er okkupert av Iran. For mer info, 
se: www.psk2006.org 

På spørsmål om hvordan Norge og nordmenn kan hjelpe 
kurderne videre i deres kamp for et selvstendig Kurdistan svarer 
Arif Bawecani følgende:

- Nordmenn kan hjelpe ved å gjøre kurdernes situasjon kjent 
for det norske folk gjennom media. I dag sitter mange tusen 
kurdere og andre minoriteter i fengsel i Iran og venter på å bli 
myrdet fordi de snakker om sine rettigheter. Dere kan gjøre dette 
kjent og dere kan gjøre det kjent at vi kjemper for demokrati, 
ytringsfrihet og religionsfrihet. Norge som land kan støtte oss 
militært og økonomisk. 

Hva kan PDK gjøre for kurderne?
- Først vil jeg takke PDK for arrangementet 29. august og 
brevet som ble sendt UD. Jeg håper PDK vil engasjere seg enda 
mer i vår sak. Kurdistan har vært delt gjennom flere avtaler. I 
fredsavtalen fra 1923, Lausanne-avtalen, ble ikke kurderne 
tilgodesett med noen egen stat. Dermed ble Kurdistan delt 
mellom Tyrkia, Irak, Syria og Iran. PDK kan hjelpe kurderne ved 
å informere myndigheten og folk om vår situasjon.

Hva slags forhold har kurdere til staten Israel?
- Israel var det første landet som sa at de støtter Kurdistan som 
selvstendig stat. Det var i 2014. Vi ser ikke noen grunn til at vi 
ikke skal være venner med Israel som er det eneste demokratiet 
i Midtøsten. Vi ønsker å leve i fred med alle og ha gode kontakter. 
Vi må respektere hverandres religioner og tradisjoner. Iran er 
hovedårsaken til at det ikke er fred i Midtøsten.

BER REGJERINGEN Å HJELPE

SLIK KAN VI STØTTE 
KURDERNE
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EN ISRAELSTUR SOM GAV UNIK KUNNSKAP OG GOD INNSIKT
Israelsturen i PDK regi 2015 bød på mye bibelhistorisk kunnskap og 
innsikt i de politiske, religiøse og sikkerhetsmessige utfordringene 
landet har stått og står overfor. Stor takk til de to kunnskapsrike og 
gode turarrangørene, Erik Selle og Jostein Skevik.

Kunstneren Susanne Filseth har laget kort 
av flere av sine malerier og selger nå disse til 
inntekt for PDK Magasinet. For kr. 117,- får du 
en pakke med 7 forskjellige kort. Pengene vil 
bidra til å gjøre det mulig for oss å gi ut PDK 
Magasinet.

Bestille kort: ring Susanne på mob. 90971685, 
eller send henne en mail: susannefilseth@
hotmail.no Du kan også ringe Lisbeth på mob. 
95298848. Husk å oppgi fullt navn og adresse.

Betalingen for kortene setter du inn på PDK 
Magasinets konto: 98012867131. Så snart vi 
har registret din betaling får du kortene tilsendt. 
NB! Merk betalingen: «kort»

Susanne Filseth er medlem av PDK 
og sitter i styret i PDK Arendal.

Vi besøker Nathi Rom og familien som bor i Esh Kodesh i Samaria. Nathi Rom står bak Lev HaOlam. En rekke 
pionerfamilier vier sine liv til å innløse landet, Judea og Samaria, og er avhengige av inntektene fra sine små 
bedrifter for å brødfø familien. Internasjonal boikott av varer laget i Judea og Samaria byr på store utfordringer. 
Lev HaOlam gir det internasjonale samfunnet muligheten til å vise sin støtte til de jødiske pionerene i Judea og 
Samaria ved å kjøpe deres varer. For mer info, se: www.levhaolam.com

PDK-reisefølget på besøk hos fader Gabriel Naddaf i 
Nasaret.

I Hebron, den første jødiske byen i Israel, har det 
nesten uavbrutt bodd jøder i 4500 år. Her møter vi 
David Wilder. - Hvis noen spør hvilken rett jeg har til å 
bo i Hebron, så sier jeg at navnet står nevnt mer enn 
70 ganger i Bibelen, sier han. - Og jeg spør tilbake: 
Hvilken rett har du til å bo i Tel Aviv? Kan jeg ikke bo i 
Hebron omringet av arabere, så kan vi ikke bo i Israel, 
for vi er omringet av arabere. Kan du kjøre trygt? - Jeg 
stoler på Ham, sier David og peker opp. Du kan ikke 
bo et sted å være redd. I Hebron har FN en politistyrke 
som beskytter muslimene mot jøder. Det bor omkring 
850 jøder i Hebron, mens det bor omkring 200.000 
arabere.

Vi stopper i Argaman. The footprint of God ved Gilgal. 
«Fotavtrykket» der Josva kom inn i landet. De slo leir 
ved Gilgal og reiste 12 steiner tatt opp av Jordan. 
Samuel 7:15 + 10.

Vi besøker plassen i Shiloh der tabernaklet 
stod, Herrens åpenbaringsplass. I 369 år, under 
dommertiden, var Shiloh hovedstaden i Israel.

Gilgal. Dette er det første av i alt fem «fotavtrykk».

Det israelske og norske flagget heist under seilasen 
på Galileasjøen.

STØTT PDK MAGASINET VED Å KJØPE KORT

BJØRN ENGEN BRØYTING 
OG TRANSPORT AS
Vi fjerner snøen for deg som bor i 
Grimstad-området. Tlf. 95142965
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 814 Sentrum, 1504 Moss

Jødene har et stort hjerte for mennesker som er fattige, lider og er i 
nød rundt omkring i verden. De sendte et redningsteam kloden rundt 
for å hjelpe da katastrofen rammet Haiti i 2010. De var først ute med 
å sette opp feltsykehus da tsunamien rammet Japan i 2011. Israel 
var et av landene som bidro med mest hjelp da Nepal i april i år 
ble rammet av det verste jordskjelvet på 80 år. Hundrevis av sårede 
syrere har fått og får behandling på sykehus i Israel, og israelske 
bistandsorganisasjoner driver hjelpearbeid flere steder i verden. De 
gode historiene er mange. Riktignok ikke i norsk antiisraelsk media. 
Så takk Gud for internett.

Afrika-besøket som forandret alt
Da Erik Selle for første gang arrangerte tur for PDKere til Israel i februar  
2015 fikk vi møte Sivan Ya’ari som for syv år siden opprettet organisasjonen 
Innovation: Africa som sørger for solenergi til fattige landsbyer.
Sivan er født i Israel, i Risonetshion, i en fattig familie. Da hun var 11 
år flyttet familien til Frankrike hvor faren åpnet pizzeria. Her hadde 
de et godt liv, men Sivan ville videre. Hun ville lære engelsk, og flyttet 
20 år gammel til New York. Der møtte hun en mann som eide et 
jeansselskap. Han hadde blant annet en fabrikk på Madagaskar og 
sendte henne dit for å ta hånd om denne.
- Her så jeg reel nød, forteller Sivan som i alt besøkte syv land i 
Afrika og over alt stilte det samme spørsmålet: «Hvorfor er det så 
mye nød?». Svaret hun fikk var: «Vi mangler energi.»

GIR SOLENERGI TIL FATTIGE AFRIKANERE
Jødiske Sivan Ya’ari (36) er grunnleggeren av organisasjonen 
Innovation: Africa som sørger for solenergi til afrikanske landsbyer. Så 
langt har omkring 720.000 fattige afrikanere fått hjelp. PDKerne som 
var med Erik Selle og Jostein Skevik på tur til Israel i februar 2015 fikk 
høre hennes fantastiske historie.

Sivan Ya’ari, Innovation: Africa og Erik Selle, partileder 

Dette ville Sivan gjøre noe med. Hun reiste tilbake til USA og tok 
en master i energi ved Colombia university. I 2008 grunnla hun 
Innovasjon: Afrika som er en non-profitt organisasjon som bringer 
israelsk innovasjon til afrikanske landsbyer i form av solenergi, 
for å løse behovet for energi. Siden 2008 er 97 solenergi og 
jordbruksprosjekter fullført i Tanzania, Malawi, Etiopia, Sør-Afrika, 
Uganda, Den demokratiske republikken Kongo og Senegal.

Solenergi gir nye muligheter
Solenergien gir lys til skolene som kan tilby kveldsundervisning til alle 
som må jobbe på dagtid. Solenergien gir medisinske klinikker den 
energien de trenger, blant annet så de kan gi medisinsk behandling 
også etter at det er blitt mørkt, samt kjøle ned medisiner og vaksiner. 
Solenergien brukes også til å pumpe opp rent vann fra dypt under 
bakken, og til israelske dryppvanningsanlegg slik at bøndene og 
deres familier kan vanne avlingene og dyrke mat både til seg selv 
og for salg.

Det haster å hjelpe
23-30.000 USD koster et system med to solcellepaneler som 
kan forsyne en helsestasjon for 30.000 mennesker. Å forsyne en 
landsbyskole koster 6-10.000 USD.
Men solsellepanelene vil etter hvert trenge nye pærer og batterier!
- Vi fant ut at alle i Afrika har mobiltelefon, men ikke noe sted i 
landsbyen hvor de kan lade, forteller Sivan. - En person samler inn 
alle mobiltelefonene og går en hel dag inn til nærmeste by for å lade 
alle telefonene. Denne ladingen betaler de for.
- Nå er det etablert kvinnegrupper i landsbyene som tar imot 
mobiltelefonene og lader disse mot betaling. For pengene de får inn 
har de råd til å kjøpe lyspærer og batterier når disse må skiftes.
Det er jødiske organisasjoner i USA som betaler for prosjektet og 
lønnen til de i alt 14 ansatte hvorav fem av dem jobber fast i Afrika. 
Men organisasjonen er også avhengig av støtte fra andre.
- Min bekymring er at også islam hjelper fattige mennesker i Afrika, 
sier Sivan. - De gir dem rent vann hvis de konverterer og hvis de 
får tillatelse til å bygge moskeer. Den største trusselen er islams 
ekspansjon. Derfor haster det med å hjelpe så mange som mulig så 
fort som mulig!
For mer info se: www.innoafrica.org


