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PDK setter barna i fokus, og mener barn 
har rett til både en mor og en far, og til 
å kjenne sitt eget biologiske opphav.

“PDK vil finne samarbeid på borgerlig 
side, og gi en borgerlig regjering ved 
et borgerlig flertall. Det vil ikke KrF.”
Erik Selle 
partileder



Utgiver
Partiet De Kristne
Postboks 50 
5445 Bremnes

Konstituert ansvarlig 
utgiver
Yngve Bergstrøm

Redaktør
Lisbeth Hoskuldsen
redaksjonen@dekristne.no

Internett
www.dekristne.no
facebook.com/dekristne

Hovedkontoret
Telefon 459 08 400
post@dekristne.no

Partileder 
Erik Selle
erik@dekristne.no

Nestleder
Arne Husveg

De Kristne Ungdom
Geir Olav Tungland
ung@dekristne.no

Design og layout
Synkron Media AS

Støtt PDK-magasinet
Konto: 9801.28.67131

PDKs konto 9791.11.44445

Høstens valg blir et svært viktig valg med 
langsiktige konsekvenser for landet vårt.

“Hvis ikke statsminister Erna Solberg selv kaster Frp ut av 
regjeringen etter valget, truer Knut Arild Hareide (KrF) med 
å gjøre Jonas Gahr Støre (Ap) til ny statsminister.” Sitatet er 
ikke mitt, men ingress i VG. 

”For fire år siden lovet Hareide og KrF å sikre en borgerlig 
regjering med Solberg som statsminister. Den garantien vil han 
ikke gi i år. Med en mulig vippeposisjon kan KrF ende opp med 
å gi makten til Ap og Jonas Gahr Støre, skriver VG og viser til 
landsstyrets vedtak i november.” Sitatet er å lese på dagen.no 21. 
januar 2017.

Høstens valg blir et svært viktig valg med langsiktige 
konsekvenser for landet vårt. KrF mener oppriktig at de heller vil 
ha avkristningspartiet Arbeiderpartiet enn Israel-vennene i FrP 
i regjering. Det sier vel alt om realpolitikken i KrF. Den viktigste 
politiske drivkraften i KrF er aversjonen mot FrP, derfor har vi 
heller ikke en borgerlig flertallsregjering i inneværende periode. 
De vil heller samarbeide med verdiliberalistene i Venstre og 
Høyre enn å finne en felles plattform med den verdikonservative 
fløyen i FrP og dermed kunne gi oss en borgerlig regjering med 
størst mulig konservativ innflytelse.

PDK vil samarbeide på borgerlig side
Høyre har foreslått å gjøre Norge til et kontantløst samfunn 
i 2030, og fjerne lovens pålegg om å ta imot kontanter 
som betalingsmiddel allerede i 2020 dvs. i kommende 
stortingsperiode. FrP åpner for tanken om å tillate surrogati i 
Norge, og i bakgrunnen lurer ideen om aktiv dødshjelp. 

Det er derfor særskilte grunner til å stemme Partiet De Kristne 
(PDK) ved valget i 2017. PDK vil finne samarbeid på borgerlig 
side, og gi en borgerlig regjering ved et borgerlig flertall. Det vil 

ikke KrF.  PDK vil sikre et fritt og trygt samfunn også for våre barn 
og barnebarn, å fjerne kontanter er å si velkommen til det totale 
overvåkingssamfunn. Det er skremmende at et parti som Høyre 
kommer med slike ideer. PDK vil sikre barns rett til mor og far, og 
fortsatt si tydelig nei til surrogati og kontinuerlig argumentere 
for at ekteskapet er en unik institusjon mellom en mann og en 
kvinne. PDK vil kjempe for livet både ved livets inngang og dets 
utgang.

Globalisme eller folkestyre
Den nye skillelinjen i politikken går mellom globalismen og 
folkestyret. Ved å flytte makt fra nasjonalforsamlingen og 
nasjonens egne domstoler, og ved å redusere de folkevalgtes 
makt over eget land, uthules nasjonalstaten. Uten at folket 
har stemt over det har politikerne manøvrert oss inn i en 
globalisme som så blir selvforsterkende. Denne trenden har fått 
seg et grundig skudd for baugen gjennom folkets avgjørelse 
i Storbritannia om Brexit og valget av President Trump i USA. 
Svaret fra Storbritannias konservative Statsminister Theresa May 
er forbilledlig, hun lover fullstendig brudd med EU i henhold til 
folkets valg. I Norge har vi dessverre et Høyre, Ap og delvis FrP 
som kjører hurtigtogtilpasning til EU stikk i strid med folkets to 
ganger NEI til EU i folkeavstemninger. Og eliten roper ulv ulv om 
hvor forferdelig galt det går hvis vi bryter med deres globalistiske 
visjon, men du verden hvor feil de stadig tar. Før presidentvalget 

Et svært viktig 
valg

i USA var det 370 ”fremstående” 
økonomer, hvor av syv nobelprisvinnere, 
som laget et opprop der Trump ble 
beskrevet som livsfarlig og destruktiv. 
Vel, markedene reagerte annerledes. 
Det ble ikke økonomisk ragnarokk, og 
til økonomene store overraskelse, og 
antagelig forbitrelse, sørget Trump for 
tusener av nye arbeidsplasser selv før han 
tiltrådte. Folkestyret må åpenbart være et 
irritasjonsmoment for ”ekspertene”.  

Vi trenger en fri og uavhengig 
presse
Å se på norske medier i den amerikanske 
valgkampen har vært en surrealistisk 
opplevelse. ”Meningsmålingene” både 
i Brexit og mot Trump viste seg å være 
villedende, og ekspertene sitter stort 
sett igjen med skjegget i postkassen. 
Medienes utvalg av eksperter er jo også 
høyst betenkelig for å si det mildt. Det er 
stort sett venstresidens ”eksperter” som 
har klippekort over hele medielinjen. Det 
er fascinerende når verken NRK eller TV2 
lenger prøver å late som de er en objektiv 
nyhetsformidler, men fremstår helt 
forutsigbart ”evangelistisk” med sitt eget 
”presteskap” som prediker sitt politiske 
budskap helt oppskriftsmessig og 
konsekvent. Når så budskapet er ensidig 
og vurderingene stadig gale, så må vi som 
nyhetskonsumenter begynne å reflektere. 
Demokratiet trenger desperat en fri og 
uavhengig presse. Koblingen mellom stat 
og media må fristilles. PDK vil derfor fjerne 
NRK lisensen og avvikle pressestøtten. 
Det er klart det ikke blir enkelt å komme 
igjennom i pressen med et slikt budskap.  
Derfor blir sosiale medier avgjørende 
også i Norge i den kommende valgkamp. 

Det er bare å håpe at det utvikler seg et 
større mangfold i pressen over tid, og PDK 
ønsker å være tilrettelegger for dette.

2017 blir et forsvarsvalg
PDK vil kjempe for folkestyre, 
nasjonalstaten, lokaldemokrati og 
desentralisering. 

Høstens valg vil sementere forsvarets 
skjebne i uoverskuelig fremtid. Skal vi 
få en sterk luftmakt med 52 avanserte 
jagerfly, og samtidig se en nærmest de 
facto avvikling av landmakt og sjømakt? 
Det er en globalistisk tjenende plan. 
PDK foreslår at vi holder investeringer 
utenfor forsvarets driftsbudsjett, 
reduserer antall jagerfly til 48, hever 
antall soldater i Heimevernet til 50 000 i 
første omgang, øker antall vernepliktige 
som overføres til HV og Hær-reserven, 
øker antall bataljoner i Hæren, bevarer 
kystkorvettene og Sjø HV til kampkraft 
i skjærgården, setter minimum på seks 
ubåter, fem fregatter og styrker luftvernet 
rundt de store byene og strategiske 
vitale punkt. Jeg tror både erfaringene 
fra Balkan, Irak, Libya og Aleppo har 
dokumentert betydningen av luftvern 
i moderne krigføring for beskyttelse 
både av sivile og militære mål. Til sist vil 
jeg nevne her at helikopterkapasiteten 
må økes ikke reduseres. Vi trenger 
transporthelikoptre til hurtig forflytning 
av kampstyrker langs vårt langstrakte 
land. Dette er en forsikringspremie det 
norske folk må bestemme om vi vil 
prioritere. PDK vil prioritere trygghet 
og frihet også for de kommende 
generasjoner, da må disse avgjørelsene 
tas nå. 2017 blir et forsvarsvalg for de 

neste 50 år, om man vil eller ikke. PDK 
vil for øvrig holde fast på den gamle 
basepolitikken. Det er ingen grunn til å 
øve allierte styrker i Finnmark, de har mye 
å øve på i resten av Norge. PDK vil heller 
ikke ha våre nærmeste og beste venner 
US Marines fast stasjonert i Norge. Norge 
skal opp på NATOs 2% nivå så fort som 
praktisk mulig. Vi skal kjempe for alt som 
vi har kjært om nødvendig, og så er det 
godt å ha allierte og nære venner som 
kan komme og hjelpe oss når vi trenger 
det.

Tydelig støtte til Israel
KrFs ny-navigering til Arbeiderpartiet vil 
reversere den gode utviklingen som har 
skjedd mellom Norge og Israel under 
dagens regjering. PDK vil derfor holde 
fast på en fortsatt borgerlig regjering 
som det beste for landet. PDK vil flytte 
Norges ambassade til Jerusalem, 
noe som vil styrke en reell vilje til 
fredsforhandlinger fra alle parter. PDK 
vil stanse norsk finansiering av terror og 
støtte til terrorindustrien, og vi aksepterer 
ikke kravet om jøderene områder som 
forutsetning for fred. Europa har prøvd 
seg på judenrein før, det gav ikke fred 
men en fryktelig ondskap som utløste en 
grusom krig. 

I sum er det svært mange grunner 
til å stemme PDK ved valget i 2017. 
Nå må vi bare ut å gjøre jobben. Gjør 
hjemmeleksen, sett deg inn i sakene 
og forklar alle du kjenner hvorfor PDKs 
løsninger er det beste for Norge.

Erik Selle 
partileder

«Demokratiet trenger desperat en fri og uavhengig presse. Koblingen mellom stat 
og media må fristilles. PDK vil derfor fjerne NRK lisensen og avvikle pressestøtten.»
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Vi sitter igjen med sorg og spørsmål, men også 
takknemlighet for det Jan har vært gjennom et helt 
liv for så mange og for det han fikk være for Partiet De 
Kristne.

I februar 2012 var vi samlet hjemme hos Terje Simonsen 
for å etablere interim sentralstyret for Partiet De Kristne. 
Jan Ingvaldsen skulle inn som partileder og Terje Simonsen 
var første partisekretær. Kort tid etter fikk vi melding om 
at Jan hadde fått alvorlig kreft, og måtte trekke seg fra 
engasjementet. Men Jan Ingvaldsen la seg ikke ned, han 
kjempet mot sykdomskreftene. To år senere var han klar 
til å gå inn i partisekretær rollen da Terje Simonsen fikk 
hjerneblødning.  Fra februar 2014 til mai 2016 fikk jeg gleden 
av å jobbe tett sammen med Jan, og vi vokste sammen i 
vennskap og enhet i arbeidet. Jeg vil aldri glemme hans 
integritet, ro i krevende situasjoner, intelligente analyser, 
klare tanker og dype tillit til Gud. Jan var offiser, idrettsmann, 
forkynner, leder, hadde teknisk innsikt og han ble fort en nær 
venn. Han formidlet trygghet og tillit, og hadde en egen evne 
til å komme nær på mennesker.  Jeg snakket med Jan siste 

gang like før jul, og i møte med situasjonen hadde han den 
samme ro som alltid og var et vitne om en tro som bar. Nå er 
han hjemme. Våre tanker går til Hildegunn og familien. Takk 
for at vi fikk dele Jan med dere. Han vil bli savnet, og aldri 
glemt. Og en gang skal vi møtes igjen.

Jeg lyser fred over Jan Ingvaldsens minne.

Erik Selle 
partileder

Minneord over 
Jan Ingvaldsen
Det var med tungt hjerte jeg mottok 
budskapet om at Jan Ingvaldsen har gått 
bort. En kjempe har fått hjemlov.

Partiet De Kristne trenger 
din støtte. Vi vil bli ditt 
talerør på Stortinget
Den 11. september er det Stortingsvalg. Valgkampen begynner nå, og 
mange aktiviteter for å nå ut til våre velgere koster penger. Støtten din er 
avgjørende for at PDK med bekjennende kristne representanter kommer 
inn på Stortinget. Sammen kan vi endre norsk politikk i en ny konservativ 
retning, og styre etter kristne verdier. Les mere på: www.dekristne.no

Du kan velge å gi et engangsbeløp eller et beløp hver måned.

Send beløpet til konto: 9791.11.44445 eller kontakt oss så vil vi hjelpe deg. 

På forhånd takk
konstituert fungerende 

partisekretær

Yngve Bergstrøm

Ta opp kampen mot det gudløse systemet

Nytt partiprogram 2017-2021

Som kristne er vi kalt til å være lys og salt i denne verden, og til å stå opp for rettferdighet 
og sørge for at mennesker får sin rett. Gud har autorisert kristne til å styre landet ut i fra 
bibelske prinsipper og da kan vi ikke følge verdens tankesett, men må rette oss etter det 
Bibelen lærer oss. En kristenhet som forstår Guds vilje skulle ikke la seg lure av ateistiske 

ideologier som følger strømningene i tiden.

I denne utgaven av bladet kan du lese om PDKere, kristne som tenker og lever i tråd med Guds 
gode vilje for våre liv, slik vi finner det uttrykt i Bibelen. Det gir håp for fremtiden. Og du kan få et 
lite innblikk i noe av det som skjer i partiet. Det er mye spennende på gang!

Igjen vil jeg takke alle som støtter bladet økonomisk, annonsørene inkludert. Uten dere hadde 
ikke bladet kommet ut. La oss stå på frem mot valget til høste. Vi kan bety en stor forskjell!redaktør

Lisbeth Hoskuldsen

Bruk det Gud har gitt deg til å ta opp kampen mot det gudløse 
systemet i landet vårt. Norge trenger Partiet De Kristne mer enn 
noen gang.

Sentralstyret har vedtatt innstillingen til nytt partiprogram for perioden 2017 – 2021, og fristen 
for å komme med forslag er dermed passert. Dersom det er ønske om å forandre på noe i det 
nye programmet, så er det viktig å komme med dette som konkret forslag til Landsmøtet og 
være godt forberedt.

Jan Ingvaldsen

BJØRN ENGEN BRØYTING 
OG TRANSPORT AS

Vi fjerner snøen for deg 
som bor i Grimstad-
området. Tlf. 951 42 965
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Mannen min og jeg er 
takknemlig for muligheten 
til å ha barna hjemme i 
førskoletiden, sier Maren 

Anne. - Vi vil selv forme barna gjennom 
de første leveårene.

Det er ro og harmoni i hjemmet til 
familien i Kodal i Sandefjord kommune. 
Rundt huset i skogkanten er det 
rikelig med tumleplass. Her kan man 

ake om vinteren og spille fotball om 
sommeren, og det er ingen biler å 
passe seg for.

Selv har Maren Anne vokst opp på en 
sauegård i Larvik kommune, med mor 
og far og fire søsken. Mye av fritiden 
gikk med til å være med på den daglige 
driften.
- Vi vokste opp akkurat sånn som vi 
bor her, ganske langt inne i skogen, 

forteller hun.  Mye av fritidsaktivitetene 
gjorde vi sammen som søsken, og det 
var med å prege meg og gjør at vi i 
dag har et nært søskenforhold. Jeg tror 
også at det har gjort meg enda mer 
selvstendig. Jeg har ikke kunnet være 
sammen med venner hele tiden.
Moren var hjemme med barna da de 
var små, og familien var veldig aktive i 
menighetslivet, i Evangelisk Luthersk 
Misjonslag. Der hadde barna også 

- Familien og familieverdiene er under sterkt press i dagens samfunn, og de som rammes 
hardest er barna, sier Maren Anne Krüger, firebarnsmor og politiutdannet. I fjor høst meldte 
hun seg inn i PDK. Nå gleder hun seg til å stå på stand i valgkampen.

Familien og barna ofres 
på egoismens alter

VERDIFULL TID: - Vi ønsker selv å prege barna mens de er små, gi dem det beste vi har, vår tro på Jesus som har gitt oss adgang til himmelen, sier Maren Anne Krüger. 

fritidsaktivitetene. Først da barna ble 
eldre begynte moren å jobbe.

Valgte å være hjemme
Maren Anne begynte på bibelskole i 
Tromsø etter videregående, og gikk 
deretter et år på høyskolen i Hedmark 
hvor hun studerte naturforvaltning 
i påvente av å komme inn på 
politiskolen.

- Politiskolen var noe jeg hadde tenkt 
på helt fra jeg var 12 år, forteller hun. - 
Jeg har blant annet en syv år eldre bror 
som er politi, og jeg følte at det studiet 
traff spikeren. Jeg traff Daniel, mannen 
min, da jeg gikk på bibelskolen og jeg 
tenkte allerede da at jeg ville ta det 
samme valget som min mor hadde 
gjort, å være hjemme med barna. Vi 
giftet oss da jeg gikk i første klasse, 
og fikk førstemann mens jeg studerte. 
Men jeg var ikke i tvil om at jeg skulle 
fullføre studiet.

Hun rakk å jobbe litt etter hun var 
ferdig med studiet, blant annet som 
etterforsker, før nummer to ble født.
- Da følte jeg at å jobbe hundre prosent 
ikke var mulig siden mannen min bare 
jobber dagtid, sier hun. - Så da begynte 
jeg å jobbe på krisesenteret og der 
har jeg jobbet i seks år, i en hvilende 
nattevaktstilling. Der kan jeg hvile og 
komme hjem når mannen min drar på 
jobb.

- Jeg opplever at det er harmoni her 
hjemme når jeg som mor har ork og 
krefter, så da er jeg veldig glad for at 
jeg har muligheten. Men det går på 
bekostning av noe. Vi kjører ikke nye 
biler, og gjør alt med oppussing av 
huset selv. Feriere gjør vi bare i Norge, 
selv om det å reise utenlands ikke er 
noe vi har savnet. Man må gjøre noen 
prioriteringer. Det er et offer i forhold til 
karriere, men jobb og mange barn lar 
seg ikke kombinere. Men jeg håper jo 
inderlig at jeg kommer tilbake i politiet 
når tiden er moden. Det er ikke sånn at 
det er bare lett å velge å være hjemme, 
og sånn vet jeg at det også er for andre 
som har et yrke som de trives godt i, 
men man må velge for en periode.

Barn behøver en god oppvekst
Hun tror mange foreldre ikke er klar 
over hvor viktig det er med en god 
barndom.
- Ut ifra de erfaringene jeg har gjennom 

jobb og via relasjoner utenom jobb, 
så føler jeg at barndommen har 
vanvittig mye å si, hvordan man blir, 
hvilke interesser man får og hvilket 
tankemønster man utvikler, og det 
tankemønsteret styrer mye. Jeg har 
sett hvor skadelig det er med usunne 
relasjoner, vanskelige relasjoner og 
traurige opplevelser i barndommen. 
På samme måte så får barn som vokser 
opp med trygge rammer, og gode og 
sunne relasjoner, en god balast som de 
har med seg videre i livet. Og da kan 
man møte på ganske mange vanskelige 
ting, og være rustet.

Barn blir stressa av å være 
i barnehage
Hun trekker frem de nye 
forskningsresultatene fra NTNU som 
viser at stressnivået er langt høyere hos 
barn som har lange dager i barnehage, 
mens det er aller minst hos barn som 
er hjemme hele dagen. Stress påvirker 
immunforsvaret, og utviklingen av 
cellene i kroppen.

- Da kan man lure på hvordan vi tør å 
utsette barna for dette, de som vokser 
og utvikler så mange funksjoner, for 
hva blir resultatet? Det er mange som 
har vært i barnehage som har klart seg, 
men man står bedre rustet hvis man har 
fått muligheten til å være hjemme. Det 
er ikke naturlig for et barn å bli dratt 
opp tidlig om morgenen når man 
er trøtt, for så å spise frokosten sin i 
barnehagen sammen med 20 andre 
barn og med voksne som man ikke 
har noen relasjon til og som man ikke 
kan velge selv. Det er et forferdelig 
eksperiment, og det munner ut i en 
egoistisk tankegang hos mor og far 
som velger det som er best for dem, 
og da er det mange ting som frister. 
For meg ville det være fristende å jobbe 
i politiet. Det er det aller første jeg ville 
valgt. Utvilsomt, hvis jeg ikke hadde 
hatt barna, så ville jeg ha jobbet så mye 
jeg kunne i politiet, ha funnet noen 
interessante felter der og virkelig fått 
utretta mye for mange folk. Men fordi 
jeg faktisk har satt fire barn til verden, 
så er det mitt ansvar som mor å gjøre 
dem klar for et voksenliv som kan by 
på mage utfordringer, fordi vi lever i en 
ond verden. Min jobb er å utruste dem.
- Jeg synes det er interessant å se på 
barna i ung alder, hvordan de ser på 
den voksne og speiler seg for å finne 
ut om det de gjør er bra eller ikke, 

sier Maren Anne. - Og så utvikler de 
adferd i forhold til hvordan speilbildet 
er. Og det er helt naturlig og slik det 
skal være, og da er det essensielt med 
en omsorgsperson som kan gi dem 
et sunt speilbilde. Og det mener jeg 
at den vanlige mor og far kan gjøre. 
Barnehagen er likevel et nødvendig 
tilbud i dagens samfunn, da det kan 
finnes utfordringer som gjør at det er et 
behov. Så jeg mener ikke at ingen barn 
skal i barnehage, men så sant man kan 
klare det, så er det best om foreldrene 
selv er det speilbildet. Derfor vil jeg 
ikke overlate til hvem som helst å være 
de øynene barna mine skal speile seg i.
- Og så vil jeg at de skal se inn i noen 
øyne som forteller at de er elsket, og 
det kan bare jeg gjøre fordi jeg er 
mammaen deres, understreker hun. 
- Man kan godt ha en god relasjon til 
en barnehageansatt, men man kan 
også risikere at man ikke får en så 
god relasjon. Det handler mye om 
kjemi. Jeg vil ikke at andre skal ta 
seg av oppdragelsen. Derfor ser jeg 
det som veldig nødvendig for meg å 
være hjemme. Man kan snakke om 
sosialisering, men jeg ser faktisk ikke 
det problemet, og jeg ser veldig mange 
barn som ikke er i barnehage, men som 
har flere søsken og da får man jammen 
bryne seg. Da må man ta hensyn til 
forskjellige aldere. Man kan ikke bare 
velge ut hvem man passer godt å leke 
med.

Vi vil gi dem det beste
- Det er også viktig for meg å gi videre 
verdiene i mitt liv som kristen, sier 
Maren Anne. - Så derfor er det viktig 
for meg å ta de med i menigheten, så 
de blir en del av det hellige samfunn 
her på jord. Og ikke minst at jeg får 
være med å prege dem her hjemme 
ved blant annet å fortelle dem at det 
er Gud som har skapt alt, at det er Gud 
vi kan takke hver gang vi spiser oss 
mette og at det er Jesus som har gitt 
oss adgang til himmelen. Så man får 
en påvirkningsmulighet som man går 
glipp av hvis man ikke hadde hatt dem 
på dagen, og det er både jeg og Daniel 
enige om, så da har vi gjort det valget. 
Og at det går på bekostning av andre 
ting, det er det verdt. Så åndelig sett, så 
er det for å gi dem videre det vi har fått. 
For det sekulariserte samfunnet jobber 
mot Gud på alle fronter.

Lisbeth Hoskuldsen
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Norge og Israel har mye vi 
kan samarbeide om, sa 
ambassadør Schutz da han 
talte til Israels-vennene i 

Nordland i møtet på Folkets Hus i 
Bodø arrangert av Partiet De Kristne. 
– Israel har stort fokus på innovasjon 
og mange store multinasjonale 
selskaper har kontor og virksomhet 
i Israel. Når det gjelder business så 
er det mye å oppdage i relasjonen 
mellom Israel og Norge.

Ambassadøren gav klart uttrykk 
for sin misnøye med at konflikten 
mellom Israel og Palestina får så stor 
oppmerksomhet i Norge.

- Jeg skulle ønske informasjonen som 
kommer ut var mer faktabasert, og 
ikke bygde så mye på følelser som i 
dag, sa han. 

Ambassadøren understreket at det 
største problemet for Israel nå er Iran.

- Hvis du følger med i media så kan 
du kanskje få den ideen at Iran er 
et avsluttet kapittel, spesielt etter 
atomavtalen som ble undertegnet 
mellom Iran og de fem faste 
medlemmene i Sikkerhetsrådet og 
Tyskland, sa han. -  Og når man følger 
mediene så kan man få inntrykk av 
at ISIS er den største trusselen for 
Europa akkurat nå. Men fra Israels 
perspektiv er det litt annerledes. 
For oss er Iran den største trusselen, 
særlig med potensialet de har 
for å tilegne seg atomvåpen. Det 
interessante er at Israels perspektiv 
og bekymring deles av store deler 
av den arabiske verden. Jeg snakker 
om land som Egypt, Gulfstatene og 
Saudi-Arabia med flere. Aldri før 
har interessene til araberstatene og 
Israel vært så samkjørt som nå. Dette 
samarbeidet er ofte ikke offentlig 
og ikke noe som kommer ut over alt, 
men det er veldig reelt. Det som gjør 
at dette ikke løftes til et mer offisielt 

nivå er konflikten mellom Israel og 
palestinerne. Men det forhindrer ikke 
samarbeidet mellom Israel og de 
arabiske landene.

Ambassadør Schutz og kona 
Michal Ron fikk under sitt besøk 
også omvisning ved Norsk 
Luftfartsmuseum i Bodø. Partiet De 
Kristne i Nordland hadde også sørget 
for et besøk ved Salten N950 som 
driver med lakseoppdrett og slakting 
av laks på Sør-Arnøy.

- Men høydepunktet under 
oppholdet i Nordland var møtet med 
Israels-vennene på Sør-Arnøy, sier 
ambassadøren. – De gav oss en varm 
mottagelse. Det kommer vi aldri til å 
glemme!

Lisbeth Hoskuldsen

DAB er digital teknologi fra 80- 
tallet. For å illustrere, se på DAB 
som Windows 95. Ingen ved 
sine fulle fem vil gjøre Windows 

til eneste gyldige operativsystem for PCer 
i Norge.  

Vei, forsvar 
og SMS
DAB er dyrt å 
etablere, dyrt å 
opprettholde 
og signalene 
dekker ikke 
landet. Dette 
ser vi for 
eksempel 

gjennom at DAB/FN radioer bytter fra 
DAB til FN når det kommer en tunnel, 
for så å bytte tilbake til DAB igjen når 
tunnelen er ferdig. Selv Danmark vil 
ikke gå over til DAB og har utsatt DAB-
byttediskusjonen i 7-9 år. Danmark mener 
de ikke er i stand til å dekke sitt lille flate 
land med DAB signaler. Konsekvensene 
av å bytte til DAB er at radiosignalene ikke 
lenger vil rekke langt nok. Vi vil derfor ikke 
få inn trafikknyheter eller meldinger om 
trusler mot Norge. Verst blir det for Nord-
Norge hvor det vil være store områder 
hvor man ikke kan få inn noe radiosignal. 
Man vil ikke få varsel om snøskred, rasfare 
og trafikkulykker, og man vil ikke få varsel 
om det skulle skje noe på grensen mot 
Russland. I dag ser beredskapsansvarlige 
på varslingsløsninger per SMS, fordi 
man i fremtiden ikke regner med at 
radiosignalet (DAB) vil nå fram til alle. 
Uheldigvis så sitter ikke de som av 
ovennevnte grunner stemte vek DAB en 
gang på 80-90 tallet på Stortinget lengre. 
Dagens stortingsrepresentanter bruker, 
ifølge leder for Radio Lyngdal, eksperter 
tilknyttet NRK for å få innsyn i fordeler og 
ulemper med DAB radio.

NRK vinner på å innføre DAB
Ved å innføre DAB slipper NRK først 
og fremst å svare for et tapsprosjekt 
til Ola og Kari Nordmann. I 26 år har 
NRK brukt lisenspenger på å bygge 
DAB nettverk. Dette er penger tatt 

fra TV lisensen. DAB ble aldri utviklet 
skikkelig i Europa på 80-90-tallet, og 
idag er det kun Norge i regi NRK som 
trumfer dette igjennom ved hjelp av TV 
lisensen. En lokalradio derimot må hente 
sine penger gjennom radioreklame 
og bingo. Det bestemmelsen om å 
legge ned FN nettet har gjort, er å 
skremme vekk disse to inntektskildene. 
Dermed sitter lokalradioene igjen med 
færre inntektskilder. Det er fordi få er 
interesserte i å investere i en lokalradio 
som ikke når lytterne sine lengre når alle 
andre bytter til DAB.

I oktober 2016 var allerede 40 lokalradioer 
lagt ned, fordi det var for dyrt å drive 
videre i følge lokalradioforbundet. Det er 
samtidig interessant å se at finansieringen 
av NRK nå blir omtalt som en skatt per 
husstand. Det er ikke noe nytt at NRK øker 
eller legger til rette for å øke NRK lisensen. 
Fra tidligere vet vi at hver gang NRK ikke 
har fått lisenspengene de har ønsket, 
har de truet med å legge ned NRK sine 
lokale radiostasjoner. Dette argumentet 
kommer i fremtiden til å bære større 
tyngde når det er færre lokalradioer igjen 
i Norge.

Lokalradiofloraen forsvinner
Hvordan påvirkes lokalradiofloraen i 
denne omgang? DAB er dyrt å opprette, 
og dyrt å opprettholde. En FN sender 
koster rundt kr. 30.000. En DAB sender 
koster omkring kr. 190. 000. En FN sender 
kan vare i 1-3 år og koster et sted mellom 
noen tusen og 30.000 å vedlikeholde i 
året. En DAB sender vil hvert år koste nye 
kr. 190.000 å opprettholde. Dette har ikke 
lokalradioer råd til. NRK derimot kommer 
til å fortsette å gå til NRK lisensen/NRK 
skattepengene for å finansiere dette. Det 
blir NRK nødt til å gjøre, fordi det kommer 
til å koste å opprettholde det nye DAB 
nettverket.

Tono og Gramo avgiftene øker
Enda en utgift man ikke snakker mye om 
er Tono og Gamo avgiftene. Det er en 
kjent sak at det koster å spille musikk og 
innslag fra kjente artister. Det man ikke 

snakker om er hvor mye denne avgiften 
øker med DAB radio.  På DAB er Tono og 
Gamo avgiftene annerledes og regnes 
annerledes. Radiostasjoner som idag når 
ut til f. eks. 22.000 lyttere vil måtte betale 
avgift for 300.000 lyttere. Årsaken er at 
når man slår sammen DAB-sendere i et 
nettverk vil lokalradioene måtte betale 
Tono og Gamo avgifter for større deler av 
nettverket. Til sammen gjør dette at Tono 
og Gamo avgiftene fire-fem dobles. 

Strøm og lydkvalitet.
En DAB radio bruker mye strøm for å 
fungere. Derfor vil en DAB radio drevet 
av batteri gå like fort tom for strøm som 
en smarttelefon. En FN radio drevet av 
batteri varer gjerne i noen dager. Av den 
grunn vil en FN radio ved strømbrudd 
holde deg lengre og bedre oppdatert på 
hva som skjer i omverdenen.

Opptatt av Lydkvalitet?
Når man kjører mange DAB kanaler 
sammen i samme nettverk går dette 
hardt ut over lydkvaliteten. For å illustrere, 
se for deg å høre NRK alltid nyheter i 
16bits. Det er i sterk kontrast til FN som 
med riktig FN mottager gir god lyd til 
stereoanlegg.

Finnes det andre måter å bytte til 
digitalradio på?

Mitt forslag til et moderne digitalt 
radionettverk, som jeg fikk fra radioleder 
i Lyngdal, er å se til Finnland. De bygger 
5G nett blandet med fiber i bakken som 
streamer radio. Dette er raskere, bedre 
og billigere. Et slikt radionettverk vil i 
tillegg bli sendt gjennom både bakke 
og luft og kan inneholde et ubegrenset 
antall radiokanaler. Dette er bare en av 
mange mulige løsninger. Felles for alle 
løsningene som er bedre enn DAB, er at 
NRK snur i døra og erkjenner at DAB er en 
dyr utdatert digital teknologi. 

Geir Olav Tungland
leder DKU

- Jeg bruker det meste av min tid i Norge på business-samarbeidet innen olje og 
gass, sa Israels ambassadør Raphael Schutz da han besøkte Nordland for første gang, 
invitert av Partiet De Kristne i fylket. Her fikk han blant annet møte representanter for 
oppdrettsnæringen og Israels-vennene.

DAB radiosignalene dekker ikke landet, legger til rette for en dyrere NRK skatt i stedet 
for lisens og ødelagt lokalradioflora, særlig lengst ned på grasrota.

OMVISNING: Partiet De Kristne inviterte Israels ambassadør Raphael Schutz og 
kona Michal Ron til Nordland hvor de blant annet fikk omvisning ved Salten 
N950 som driver med lakseoppdrett og slakting av laks på Sør-Arnøy. Fra 
venstre partileder Erik Selle, daglig leder ved Salten N950 Johan E. Andreassen, 
ambassadør Raphael Schutz og kona Michal Ron.

RØNVIKFJELLET: Leder av lokallaget i Bodø, Alf Arntzen (med kartet), gir 
ambassadør Raphael Schutz og kona Michal Ron en kort orientering om hvor 
de befinner seg. 

Israels ambassadør vil ha fokus på 
business-samarbeid – ikke konflikt

DAB er dyrt og gir dårligere beredskap

PDK-magasinet / feb 2017Nr 1/17  4. årgang8 9



Tlf. 33 30 86 60 - www.freberg.no - post@freberg.no 

ALT av pumper, ventiler og koblinger! 

Dryppvanning og vanningsmaskiner. 

Sees på stand nr. E02-04 ! 

- Hva blir resultatet dersom vi skulle 
komme i en situasjon der vi blir angrepet? 
Dette spørsmålet er det mange her i 
Troms som stiller seg, og de er bekymret, 
sier Aud. - Flyktningpolitikken og 
innvandring er også noe mange er 
opptatt av. Pluss dette med distrikts-
politikken. Vi har vel ikke snakket så 
mye om det i PDK. Men skal det fortsatt 
være liv i distriktene, så må det være 
arbeidsplasser, tilgang til offentlige 
tjenestetilbud og skole. Steder der 
skoler nedlegges risikerer i første rekke 
at barnefamilier flytter derfra med de 
konsekvenser det fører med seg.
Aud Grønning ble valgt til fylkesleder 
i PDK Troms i fjor. Inntil da hadde Per 
Hansen, fylkesleder i Nordland, vært leder 
også i Troms.

- Erik Selle og Per Hansen hadde et møte 
i Troms våren 2016, forteller Aud. – Det 
var ikke så mange som møtte opp, derfor 
var det ikke så mange å velge blant, så 
da ble det til at jeg tok på meg å være 
fylkesleder. Vi ble konstituert i juni i fjor og 
begynte å jobbe.

Styret består av nestleder May Britt 
Skoglund fra Sørreisa, Torleif Selseng fra 
Storsteinnes som er kasserer, Anbjørg 
Watnedal fra Tromsø sekretær, foruten 
Mark Bowler fra Kvaløya og Auds mann, 
Gunnleik Grønning.
- Vi har et greit styre og prøver å ha 
styremøte annenhver måned, sier Aud. 
- Vi jobber nå med få å til 
et lokallag i Tromsø og 
kanskje på Storsteinnes. 
PDK Troms har omkring 40 
medlemmer, og vi jobber 
med å få flere.

Utdannet sosionom
Aud bor på Kvaløya, i barndomshjemmet, 
sammen med mannen Gunnleik 
Grønning. Hun er 76 år og pensjonist, 
men var før det yrkesaktiv i flere år etter 
å ha tatt utdanning som sosionom med 
videreutdanning innenfor barnevern, 
veiledning og psykiatrisk sosialt arbeid.
- Jeg har blant annet jobbet i barnevernet 
i Tromsø kommune, og er opptatt av at vi 
må ha et godt barnevern, sier hun.
Aud var over 30 år da hun tok imot frelse.
- Den gangen var jeg med i Den norske 
kirke hvor jeg blant annet var engasjert i 
barnearbeid og ungdomsarbeid, forteller 
hun. - Men etter hvert gikk jeg ut av 
Den norske kirke. Da hadde jeg gått i en 
frimenighet i en del år og døpt meg. Det 
var en medvirkende årsak til at jeg meldte 
meg ut. Nå er jeg med i menigheten 
Kristent Fellesskap i Tromsø.

Mange viktige saker
Aud meldte seg inn i PDK i 2013.
- Jeg hadde stemt Krf i mange år, men 
aldri vært medlem hverken der eller i noe 
annet parti. Men da PDK dukket opp, 
kjente jeg at det var riktig å melde seg inn. 
PDK står nærmere mitt hjerte enn noe 
annet parti.

Aud ser ikke på seg selv som noen 
politiker og har ingen politisk erfaring, 
men hun har flere ting hun er opptatt av, 
blant annet at Troms skal ha godt utbygd 
samferdsel.

- Det er et stadig tilbakevende spørsmål, 
sier hun. -Vi har jo fiskerier, så vi er 
avhengig av god kommunikasjon.
Hun ser helst at Nord-Norgebanen blir 
forlenget til Tromsø, og synes det er rart 
at den ikke har kommet lengre enn til 
Fauske gjennom Norge.

- Det ville vært et stort løft for landsdelen, 
sier hun. - Jeg er også opptatt av 
arbeidsplassene, spesielt turistnæringen 
som har vært en økende næring her 
i nord. Vi har mye turister også om 
vinteren. De skal se hval og nordlys, og 
mange liker snø og ruskevær. Og så 
har vi dette med å få et godt helse- og 
sosialvesen, et godt barnevern og en 
god eldreomsorg. Jeg har ikke sansen 
for fleremannsrom på aldershjem og 
sykehjem, og mener alle som ønsker 
det burde få enerom. Ektefolk burde ha 
mulighet til å være i lag. Hjemmeboende 
eldre bør få en bedre oppfølging enn 
i dag. Folk står på venteliste, og blir 
boende hjemme alt for lenge. Vi har i 
det hele tatt mange viktige 
saker å kjempe for. Nå 
skal vi stå på så godt 
vi kan frem mot 
valget.

Lisbeth 
Hoskuldsen

Forsvar, innvandring og distrikts-
politikk – viktige saker i nord

FYLKESLEDER I TROMS
Våre fylkesledere:

- Folk i Troms er bekymret for nedbyggingen av Forsvaret, sier fylkesleder Aud 
Grønning. – Forsvaret, innvandring og distriktspolitikk blir blant de viktigste sakene i 
valgkampen.

«Hva blir resultatet dersom vi skulle komme 
i en situasjon der vi blir angrepet? Dette 
spørsmålet er det mange her i Troms som 
stiller seg, og de er bekymret.»
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Verst går det ut over Agder og 
Rogaland heimevernsdistrikt 
som skal reduseres med 2800 
av dagens 6300 soldater. Ingen 

andre distrikter er i nærheten av å 
måtte gjøre tilsvarende kutt.
Vedtaket om å redusere HV er et resultat 
av at Forsvarsdepartementet la frem feil 
tall om Heimevernet.
– Kuttene skjer som en følge av at Stortin-
get er blitt feilinformert om antallet HV 
soldater, sier Lars Espeland til nettavisen 
Ablikk. Han sitter i distriktsrådet for Agder 
og Rogaland heimevernsdistrikt (HV 08).
Sammen med Knut Aall, områdesjef for 
Holt heimevernsområde, som er kom-
munene Tvedestrand, Risør, Gjerstad og 
Vegårshei i Aust-Agder, har han skrevet 
et brev til Riksrevisjonen hvor de redegjør 
for de virkelige tallene.

Fram til nyttår var strukturen i HV på 
45.000 personer. 3.000 av disse er i 
innsatsstyrken, som for øvrig ble redusert 
fra 5.000 i inneværende fireårsperiode. 
Agder-fylkene og Rogaland HV distrikt er 
på over 6300 soldater. Så er det et forslag 
om å redusere dette antallet med 2.800, 
og størsteparten av dette kuttet blir i 
Agder og Rogaland.
Grunnen til at Forsvarsdepartementet 

foreslo å reduser fra 42.000 til 35.000 skal 
være at de mente det ikke skulle være 
mannskaper nok. De påsto at den reelle 
styrken i dag er 35.000.

Skjult agenda
I forsvarsforliket 15. november i fjor sluttet 
Stortingsflertallet seg til det aller meste 
av regjeringens forslag, inkludert det 
ovenforstående. 
- Men vi kjenner tallene ut og inn og 
tallene er noe helt annet, sier Espeland til 
Ablikk. - Det har vi lagt på bordet også. 

Tallene fra HV-staben viser at styrken er 
på 42.000 pluss 3.000 i innsatsstyrken. Så 
styrken er fulltallig. Så derfor har, etter vår 
beregning, Stortinget vedtatt en reduks-
jon på helt feil grunnlag.
Tallene har Espeland og Aall fått av en 
general som har oversikt over troppene, 
mens departementet kommer med helt 
andre tall.
- Forsvarsledelse og departement er en 
integrert del, så dette er etter min me-
ning en skjult dagsorden for å redusere 
HV og fjerne HV, fordi man ønsker at HV 
skal bli slått sammen med hæren til en 
avdeling, sier Espeland til Ablikk. - Det er 
en skjult agenda.

Håper Stortinget snur
Ut på sommeren en gang legges det frem 
et forslag til landmaktsutredning som så 
skal ut på høring, og så skal det behandles 
i Stortingen på høsten.
- Det vi prøver på nå er å få utsatt avdress-
ingen av mannskapene inntil dette er 
vedtatt og har gått igjennom i Stortinget, 
sier Espeland. - Dette er det eneste håpet 
vi har, at Forsvarssjefen sier at nå venter vi 
litt. Det koster ingenting å utsette dette.

Lisbeth Hoskuldsen

Jeg er sjokkert over at styrkingen 
av Forsvaret, som det ble snakket 
om i hele fjor høst, i realiteten er en 
reduksjon. Når det nå viser seg at 

Stortinget er blitt feilinformert til å tro at 
vi bare har 35.000 HV soldater, så er det 
veldig alvorlig. Og mest alvorlig er det for 
Aust- og Vest-Agder som får det største 
tapet. I praksis ser det ut til at det ikke blir 
noe forsvar igjen i Agder-fylkene, og det 
er helt uakseptabelt.

I høst, under landsstyremøtet til PDK, 
ble det vedtatt en resolusjon om at 
HV må styrkes med 300 millioner. 
Forsvaret trengs å styrkes. Det er landets 
brannforsikring. Det er for seint å tegne 
brannforsikring når det brenner.
Selv var jeg i HV fra slutten av 70-tallet 
og i omkring 20 år til jeg var 45 år, og da 
mener jeg HV bestod av et sted mellom 
100.000 og 110.000 soldater.

HVs oppgaver går ut på å beskytte 
lokalsamfunnet og hindre fienden ved et 
angrep.

Filosofien og tanken om at vi i fremtiden 
ikke trenger soldater på bakken hvis vi blir 
angrepet, fordi det ikke vil være fullskala 
krig, men hybridkrig, ifølge tidligere 
general Diesen, den holder ikke mål. Vi 
trenger folk på bakken og en krig kan 
like godt starte i Agder-fylkene som et 
annet sted i landet, så man trenger forsvar 
over hel landet. Og det er ingen tvil om 
at HV er den billigste måten å forsvare 
landet på. Det utgjør bare tre prosent 
av forsvarsbudsjettet. Så det dreier seg 
ikke om mangel på penger, men mangel 
på vilje til å bruke penger på Forsvaret. 
Det må snart bli slutt på at de ikke klarer 
å skille mellom investeringer og drift. 
Antallet soldater i Norge er blitt så kraftig 
redusert at jeg er redd at hvis en fremmed 

makt, eller organisasjon, bestemmer 
seg for å gå inn i Norge, så er det i dag 
egentlig fritt frem.

Einar Christensen
fylkesleder Aust-Agder

Når forsvarsdebatten ikke nevner de to 
fullstendig endrede forutsetningene 
for norsk forsvarspolitikk, at Forsvaret 
ikke skal være en del av den sivile 
totalberedskap og at krig/invasjon 
kan komme fra luft eller sjø er fjernet 
fra planverket, så viser det bare 
alvorligheten i situasjon. Sikring av 
alle byer som ligger ved sjø, olje- og 
gassinstallasjoner (som er ved sjø) og 
sikring av alliert unnsetning fra sjø- og 
luftsiden er nå snart en saga blott. 

Sviket, at man nå har byttet ut Norges 
sikkerhet og trygghet, kan velgerne 
ved årets valg gjøre noe med og la oss 
overraske eliten like mye som Brexit og 
valget i USA. 

Arnstein Fedøy
fylkesleder PDK Vest-Agder

Agder-fylkene kan bli stående uten et reelt forsvar etter at Stortinget 
i november vedtok å redusere HV med omkring 7000 soldater.

Politikerne har sagt: «Aldri mer 9. april». Jeg tror vi er veldig nærme 9. april i dag.

Fakta om dagens tilstand, historisk kunnskap og viktigheten 
av å beskytte Norge tilsier at HV ikke burde krympes, men 
økes.

Dramatisk kutt i antallet 
heimevernssoldater

Vi er veldig nærme 9. april

HV bør økes

(Foto: Frederik Ringnes/ Forsvaret)
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Torolf Nordbø er også kjent under 
artistnavnene «Han innante». 
Han var misjonsarbeider for 
Misjonsforbundet i Kongo-

Brazzaville 1986-1988, men selv om han 
i dag bruker det meste av sin tid som 
foredragsholder og forfatter, så er det 
som humorist og musiker han er blitt 
kjent.

I 2003 fikk han humorprisen i Rogaland, 
og to år senere fikk han målprisen av Ro-
galand Mållag. Han har turnert med flere 
revyer i Norge, blant annet sammen med 
Per Inge Torkelsen i revyen «Misjonæren 
og Hedningen». Han har gitt ut tre cd-er 
på plateselskapet Grammofon og LP-
plate på Kirkelig Kulturverksted med 
gode kritikker. Han er også forfatter av fire 
bøker på Det norske Samlaget.
I mange år var han medlem av KrF, og 1. 
varamann i Stavanger bystyre inntil han 
meldte seg ut i fjor høst. Flere ganger 
har han stått frem som islamkritiker og 
innvandringsmotstander i den offentlige 
debatten, noe som har skapt stor medie-
oppmerksomhet og refs fra eget parti.

KrF – et snillistisk vingleparti
Overgangen fra KrF til PDK begrunner 
han slik:
«Hovedgrunnen er at KrF har utviklet 
seg fra et parti med langsiktig, ansvarlig, 
bærekraftig politikk både når det gjelder 
menneskelige og økonomiske verdier, 

til å bli et parti med kortsiktig, snillistisk 
politikk som vingler og tar etter alle slags 
kortsiktige populære strømninger.»

Som eksempler på dette viser han til at:
1. Sammen med SV, V, MDG og Ap har 
partiet den mest snillistiske asylpolitikken. 
Det viste seg først i «invitasjonen» til 
«asylinnvandringen» på KrFs landsmøte 
2015 der først og fremst Olaug Bollestad 
og Tyssdal Moe fulgte opp Støres tidligere 
press for å få flere inn til Norge. Godt 
dirigert av Bondevik. Dette var bl.a. en av 
årsakene til en invasjon av bl.a. muslimer 
frå 12 ulike land der 75% var unge, 
forholdsvis velsituerte muslimske menn, 
der også en god del ankerbarn på den 
måten ble lokket til landet.

PDK derimot, har en streng og rettferdig 
innvandringspolitikk. De er for å si opp 
EØS-avtalen og Schengen-avtalen. De er 
også for å si opp den eldgamle FNs flykt-
ningpolitikk, laget i en helt annen tid, og 
som nå blir totalt misbrukt av vanstyrte 
muslimske land til å eksportere resultatet 
av totalt vanstyre og sin totalitære ide-
ologi under forkledning av religion.

Manglende vilje til 
grensekontroll
2. KrF har manglende forståelse for den 
eksplosive utviklingen av utenlandske 
mafianettverk. Jeg har omtrent ikke hørt 
ordet kriminalitet og økte strafferammer 
brukt innen KrF de siste årene!? Jeg har 
bare hørt ordet behandling.

PDK er opptatt av både behandling og 
forebygging for de som kan reddes, og en 
økning av straffene for de hardkokte. Og 
sist men ikke minst en stor opptrapping 
av bevilgningene til et desentralisert og 
godt utstyrt politi som bl. a. kan møte de 
nye utenlandske kriminelle nettverkene 
og innvandrerkriminaliteten.

Manglende kamp mot 
kjønnsforvirringspolitikken
3. KrFs manglende kamp mot kjønns-

forvirringspolitikken til de andre partiene, 
der barn kan velge hvilket juridisk kjønn 
de vil ha!

Har gitt opp kampen mot abort
4. Abortpolitikken: Forvirrende uttalelser 
fra ledende tillitsvalgte angående 
abortspørsmålet, bl.a. Olaug Bollestad 
i Bergens Tidende og Norge i dag, som 
ikke har blitt imøtegått. Her er PDK et klart 
alternativ.

Mangler vilje til å satse på 
Forsvaret
5. KrFs manglende forståelse for forsvars-
politiske utfordringer, manglende vilje til 
et kjempeløft for å bygge opp et sterkt, 
men også desentralisert forsvar i Norge. 
Her har PDK en svært god politikk.

Mangler fokus på nytenking 
innen næringspolitikken
6: KrF har manglende fokus på nytenking 
innen næringspolitikken. PDK har forkus 
på skattepolitikk og næringspolitikk som 
kan støtte små og mellomstore bedrifter 
som holder hjula i gang, og folk som vil 
skape nye arbeidsplasser. 

Utydelig Israel-politikk
7. Israels-politikken i KrF er for utydelig. 
Der har PDK den beste politikken 
med bl.a. flytting av ambassaden til 
Jerusalem.

KrF: Borgerlig regjering uten FrP
8. Så var det den politiske strategien 
for neste valg som jeg oppfatter som 
en strategi for å kaste blår i øynene på 
velgerne ved å gå inn for en borgerlig 
regjering uten FrP etter neste valg.  
Dette er en gjennomskuelig taktikk. 
Avisene har avslørt at i KrF er 60% av 
dei tillitsvalgte på Stortinget og ute i 
distrikta for samarbeid med Ap, men 
kun 40% av velgerne. KrF er absolutt 
ikke noen garantist for borgerlig 
regjering, men legger mulighetene 
åpne for en regjering bestående av 
innvandringspartiene.

- Jeg vil oppfordre alle medlemmene i PDK til å verve et medlem 
frem til påske, sier Fred-Ruben. – Det er en ganske liten jobb 
som vil ha enormt stor betydning for partiet. Han har vervet nye 
medlemmer både i egen familie og i menigheten han tilhører, Ny 
begynnelse, som holder til i Holmestrand.

- Jeg har blant annet fått med mor og far, svigermor og svigerfar 
og pastorparet i menigheten, Knut og Hilde Tømmerbakk, 
forteller han.

Det er nå tre år siden Fred-Ruben flyttet med familien fra Arendal 
hvor han har vokst opp, til Hoff kommune i Vestfold. Kona Siv-
Barbro er fra Holmestrand, og sammen har de barna Gabriel på 
seks år og Esther Andine som blir fire år i mars.

- Jeg ble første gang kjent med partiet da Terje Simonsen og Erik 
Selle hadde møte på Filadelfia i Arendal i 2013, og jeg var med 
da Einar Christensen, som er fylkesleder i Aust-Agder, etablerte 
fylkeslaget, sier han. – Nå sitter jeg i styret i PDK Vestfold og står 
som nummer fem på stortingslista til det kommende valget.
Fred-Ruben håper å få i gang et lokallag i Hoff før valget, eller i 
alle fall før neste kommunevalg.

- PDK har det beste programmet og jeg vil bidra med det jeg kan 
for å gjøre det kjent, sier han. – Ipad-en blir hjelpemiddelet mitt 
fremover i arbeidet med PDK.

Flere kjente personer er innstilt på stortingslista til PDK Hordaland 
foran høstens valg.
- Vi har gått ut med at vi har innstilt Tomas Moltu til å toppe lista, 
mens Lill May Vestly er innstilt som nummer to, sier Tore Hauge, ny 
fylkesleder i PDK Hordaland. – Videre har vi flere kjente navn og 
personer som vi er i dialog med, og som mest trolig vil bli å finne på 
stortingslista.
25. februar skal PDK Hordaland ha sitt årsmøte der avgjørelsen angående 
stortingslista blir vedtatt. PDK Hordaland har innstilt 22, og har dermed full liste.

Foredragsholder, forfatter, visesanger, komiker og inntil i høst 1. vara til bystyret i 
Stavanger for KrF, Torolf Nordbø (60) fra Finnøy, har meldt seg ut av KrF og inn i PDK.  
Han mener KrF har sviktet på mange viktige områder, og at PDK har den beste politikken.

- PDK har den beste politikken Topper lista med kjente navn

Vant vervekonkurransen

Torolf Nordbø

Fred-Ruben Trøan i PDK Vestfold vant vervekonkurransen som gikk frem til 
nyttår, og fikk overrakt premien, en iPad mini, av partilederen selv, Erik Selle. 
(Foto: Jostein Skevik)

Fred-Ruben Trøan i PDK Vestfold vervet åtte 
nye medlemmer i fjor høst, og vant dermed 
konkurransen om å verve flest nye medlemmer 
før nyttår. Gaven, en iPad mini, fikk han nylig 
overrakt av partileder Erik Selle.

Ny vervekonkurranse: Vinn en ipad!
 
PDK FORTSETTER VERVEKONKURRANSEN OG OPPFORDRER ALLE TIL Å VERVE SÅ MANGE 
NYE MEDLEMMER SOM MULIG FREM TIL PÅSKE.  NYE MEDLEMMER MELDES INN TIL 
HOVEDKONTORET: TELEFON: 459 08 400 eller  post@dekristne.no MEDLEMSKAPET  

FOR 2017 MÅ VÆRE BETALT FOR AT INNMELDINGEN SKAL REGNES SOM GYLDIG.

BJØRN ENGEN BRØYTING 
OG TRANSPORT AS
Vi fjerner snøen for deg som bor i Grimstad-
området.  Tlf. 951 42 965
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Kristen tro handler om at mennesket er skapt i Guds bilde, 
samtidig som vi har en erkjennelse av ondskapens opphav og 
menneskets oppdrag her på jorden. Dette har store konsekvenser 
for vår oppfatning av hvordan vi skal utforme det sivile samfunnet. 
Vi snakker ofte om at vi deler inn verden i et åndelig og verdslig 
regiment, men PDK mener at også lovene i det verdslige 
regimentet skal være gitt i lys av kristen tro. Vår familierett og 
strafferett har siden kristenretten ble innført vært inspirert av en 
kristen virkelighetsforståelse, men dette er i ferd med å forvitre. 
Den klassiske kristendommen mister stadig terreng og den 
liberale teologien blir sterkere. Sammen med liberal teologi øker 
sekulariseringen og innslaget av andre religioner. Problemet er at 
disse bevegelsene har en annen virkelighetsoppfatning enn oss, 
de gir oss andre svar på våre spørsmål enn det kristendommen 
gir. Det fører til at også PDK får utfordringer med sitt budskap. Vi 
mener at den klassiske kristendommen, med sin tro på en Gud 
som normgiver, stadig bør utfordre oss til å kjempe for politiske 
løsninger basert på kristen tro, at det er det beste for alle, også 
de som ikke tror. Vi mener at kristendommens sannheter gir den 
beste garantien for et fritt samfunn og materiell velstand.  

PDK kan ikke forhindre at noen mener at partiet ikke står på 
kristen grunn, det vil alltid være uenighet om i hvilken grad et 
parti kan være kristent eller ei. Det viktigste er imidlertid hvilken 
virkelighetsoppfatning et parti legger til grunn for sine løsninger 
og prioriteringer. Selv mener jeg at vi trygt kan si at Partiet 
De Kristne alltid søker etter løsninger på etiske spørsmål som 
samsvarer med Bibelens budskap.

Kjell Skartveit
PDK Rogaland

PDK og kristen tro

Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Hva betyr det å anvende kristen tro i 
politikken? Spørsmålet er ikke nødvendigvis 
lett å svare på, men til syvende og sist handler 
politikken om hva vi mener mennesket er, hvor 
det kommer fra. Er du kristen vil dine svar på 
disse to spørsmålene være forskjellig fra de 
svarene for eksempel en ateist, muslim eller 
hindu vil gi deg. Vi snakker ikke så ofte om 
disse sammenhengene, men de er avgjørende 
for å forstå politikkens vesen.

STEINKROSSEN PÅ MOSTER: «Kongane Olav Trygvason og Olav 
Haraldsson kristna Noreg. Til minne um dem og um Mostratinget 1024 
vart denne krossen reist til Mosterstemna Olsok 1924.»

Distribuert av
Norpost
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