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For ikke lenge siden feiret 
vi verdenshistoriens mest 
banebrytende virkelighet 
og årets viktigste høytid. 
Han er oppstanden, 
ordene som gir håp og 
fremtid. En sivilisasjon ble 
født. På denne grunn har 
millioner av mennesker 
funnet trøst, frihet og en 
ny begynnelse. På denne 
grunn ble slaveriet avviklet 
i den vestlige verden, og 
på denne grunn har tanken 
om likeverd og individets 
egenverdi slått rot og 
formet vår kultursfære. 

Det faktum at mennesket er skapt i 
Guds bilde og at Han er sannelig 
oppstanden, er grunnvollen i 

den kristne sivilisasjon. En avvikling 
og oppløsning av denne grunnvoll i 
samfunnet, vil forvitre de demokratiske 
frihetsidealene som vår kultur er tuftet 
på. Derfor har vi startet Partiet De 
Kristne, og derfor driver vi nå politikk 
i fire kommuner i Norge på denne 
ideologiske plattform. Arbeidet har så 
vidt begynt og veien er lang, men kursen 
er satt mot valgene i 2019 og 2021. PDK 
skal minne Norge på behovet om «Frihet 
og trygghet for alle» hele veien frem til 
disse valg.

Den offentlige debatt i Norge har 
blitt hardere og mer kynisk. Før påske 

var Norge nær en regjeringskrise som 
tok all fokus på grunn av beskyldninger 
om intensjonen bak et facebookinnlegg, 
mens et drama om norsk styring av 
egen energi og selvråderett kom langt 
i bakleksen i mediene. Vi var vantro 
vitne til et skue i Dagsnytt 18 på NRK 
hvor en folkevalgt politiker fra MDG 
i Oslo reduserte en politisk debatt til 
ren utskjelling. Vi har etter påske sett 
hvordan en anonym kunstner langt på 
venstresiden i politikken malte et bilde 
av Sylvi Listhaug naken på et kors på 
en vegg i Bergen. Knut Arild Hareide 
fra KrF snakket om mer anstendighet 
i politikken i sitt korstog mot Sylvi 
Listhaug, han er i Bergens Tidende svært 
forsiktig i sin kritikk av kunstverket. Fra 
partiet Rødt, som har vært særdeles 
krass i sin kritikk av Listhaugs uttalelser, 
kommer følgende kommentar: 

«Sofie Marhaug, gruppeleder for 
Rødt i Bergen, deler ikke Woldeth (FrP - 
red.) sitt syn om at AFK har gått for langt.  
Jeg tenker generelt at politikere bør 
være forsiktige med å si hva kunstnere 
bør ha lov til og ikke. Dette er et 
kunstverk, og det har sin egen form, slår 
hun fast. Hun påpeker at kunstverket er 
satirisk og tar for seg noe som flere har 
påpekt tidligere. Listhaug fremstiller jo 
seg selv som martyr, og sånn sett passer 
dette godt.»

PDK ønsker ikke å lage et 
samfunn hvor det vi ikke liker skal 
forbys. En viss grad av respekt for 
autoriteter og det hellige er likevel et 
sunnhetstegn for et samfunn. Men 
sett i lys av karikaturtegningene og 
krenkelseshysteriet som nå brukes som 
en selektiv politisk kraft, kommer dette 
særdeles krenkende og sårende bildet i 
et dårlig lys. Huseier bør selv vaske dette 
vekk. Med venstresidens manglende 

respons på venstresidens vold (Blitz-
miljøet), venstresidens manglende 
folkeskikk (MDG og Eivind Trædal), 
venstresidens selektive toleranse for 
krenkelser (Sofie Marhaug i Rødt) 
samt den opptreden vi så før påske fra 
Stortinget, må vi erkjenne at uskylden i 
norsk politikk er forbi. 

Partiet De Kristne vil ikke være med 
på heksejakt verken av politikere på 
høyresiden eller venstresiden. PDK vil 
kjempe for et samfunn med trygghet og 
frihet for alle, derfor vil vi fokusere på sak 
og ikke person. Kampen for at Stortinget 
skal respektere folkets to ganger Nei til 
EU, er viktigere enn noen gang. 

Vil du ha et borgerlig Nei til EU parti 
på Stortinget må du stemme PDK. 
Vil du ha et borgerlig parti som ikke 
vil delegitimere Israel men erkjenne 
Jerusalem som Israels hovedstad må 
du stemme PDK. Vil du ha et parti som 
vil holde frem ekteskapet som en unik 
institusjon mellom en mann og en 
kvinne må du stemme PDK. Vil du ha 
kampen for det ufødte liv gjenopptatt 
må du stemme PDK. Vil du at Norge 
skal betale den forsvarspolitiske 
forsikringspremien i en usikker og 
farlig verden må du stemme PDK. Vil 
du sikre elever og foreldres rett til 
fritt skolevalg og bygge flere kristne 
privatskoler må stemme PDK. Vil du 
at Storting og regjering skal erkjenne 
konvertittenes situasjon under islam, 
ja da må du stemme PDK. 

Jeg ønsker deg velkommen til å være 
med å mobilisere for de gode verdiene.

Velkommen til Partiet De Kristne.

Erik Selle partileder 

LA OSS MOBILISERE
FOR DE GODE VERDIENE

Nei til salg 
av arvesølvet
Årsmøtene til PDK Oslo og PDK Akershus vedtok 
i slutten av februar å sende ut en resolusjon mot 
regjeringens forslag om å knytte Norge til EUs 
energiunion ACER. PDK er et Nei til EU-parti.

Resolusjon:   «Målet for ACER er å samordne energipolitikken 
i hele EU/EØS-området. For Norge vil det i praksis si at vi med 
stor sannsynlighet får dyrere strøm både i husholdningene og i 
industrien, siden EU vil samordne priser og tilgang. Billig og ren 
strøm er en konkurransefordel Norge har fra naturens side. Den 
har lagt grunnlaget for mange kraftkrevende industriprosjekt 
som har bidratt til den velstand vi i dag nyter godt av i Norge. 
Med økte strømpriser vil vi risikere industridød. Og samtidig vil 
privathusholdningene få økte kostnader til lys og varme. Også 
miljøorganisasjonene har reagert, for de har skjønt at tankegangen i 
ACER vil føre til en kraftigere utnyttelse og skadeverk på naturen.
Norge har gjennom to folkeavstemninger sagt et tydelig nei til 
medlemskap i EU. Samtidig viser opinionsundersøkelser at det er 
en massiv motstand mot EU i dag. Likevel forsøker regjeringen å 
omgå folkeviljen ved å overføre område for område til EUs organer. 
For å gjøre det «lovlig» denne gangen har man blitt enig med EU 
om at vedtak i ACER (som da ikke har myndighet til å bestemme 
over Norge) skal kopieres til ESA som er overvåkingsorganet i EFTA 
som Norge er medlem av. Da er det gyldig for Norge, mener man. 
ESA skal så overføre vedtaket til et nyopprettet organ (RME) under 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE). Dette upolitiske 
organet kan ikke overstyres av norske myndigheter. Regjeringen 
mener at dette kan vedtas med simpelt flertall i Stortinget og kan 
ikke reverseres.

Kritikerne av norsk tilknytning til ACER mener at det her er snakk 
om så stor suverenitetsavståelse at §115 i Grunnloven trer i kraft, og 
ifølge denne paragrafen må slike vedtak gjøres med tre fjerdedels 
flertall i Stortinget. Flere jussprofessorer er av samme forståelse. 

Partiet De Kristne i Oslo og Akershus protesterer mot regjeringens 
vilje til å avstå norsk suverenitet over norsk energipolitikk til EU. Vi 
mener at Norge selv skal bestemme over våre naturgitte ressurser 
i vannkraft, olje og gass. Og det er det norske folk som de siste 
hundre årene har investert i og nyttiggjort seg disse ressursene. Vi 
reagerer derfor kraftig på regjeringens vilje til å overlate bit for bit 
av viktige nasjonale områder til andre myndigheter, selv uten at 
dette var noen framtredende sak i valget sist høst. 

Partiet De Kristne reagerer også på den manglende respekten for 
Grunnloven som utvises i denne saken. Grunnloven er gitt oss 
for å beskytte oss mot overilte beslutninger som er vanskelige 
å reversere. Partiet De Kristne tror på frie og selvstendige 
nasjonalstater som samarbeider, men som ikke legger seg under 
udemokratiske overnasjonale organer. Vi vil styre i eget hus til 
fordel for vår egen nasjon, og vi vil selv bestemme hvem vi skal 
samarbeide og handle med.

Årsmøtene i Oslo og Akershus PDK vil derfor oppfordre alle 
stortingspolitikere til å vise respekt for folkeviljen og Grunnloven og 
stemme deretter.»

PDK VIL 
KJEMPE FOR 
ET SAMFUNN 
MED 
TRYGGHET 
OG FRIHET 
FOR ALLE
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V         i  i har fått et ellevilt demokrati 
der det er fritt frem for alle, og 
særlig innenfor bioteknologi og 

det som har med respekt for livet å 
gjøre, som jeg synes ingen partier har, 
sier Liv. – Denne respekten for livet 
synes jeg først jeg fant hos PDK som 
jeg oppdaget for omkring et og et 
halvt år siden. Deretter gikk det veldig 
fort. Jeg ble satt 
på liste ved forrige 
stortingsvalg, og 
nå er jeg vara i 
Oslo PDK.

Hun blir ivrig når 
hun snakker om 
respekten for livet.

– At tvillingabort 
er statens politikk 
er helt forferdelig og usivilisert, 
sier hun. – Det er jo fryktelig! Det 
er intet mindre enn vår sivilisasjons 
undergang. 15.000 aborter hvert år, 
fordi det er litt ubekvemt! Man burde 
jo ha tenkt på det litt før! I dag kan 
man redde det minste lille foster, og 
samtidig kan man omtrent ta abort 
inntil en uke før fødselen, som Hillary 
Clinton sa.

– Det finnes ulykkelige sjeler 
naturligvis, og der kjører 
kirken selvfølgelig på et 
barmhjertighetsprinsipp. Kirken tar 
jo alle de nådemidler den har i bruk i 
slike tilfeller.

Vi har det viktigste felles 

Liv Hegna (73) er født og oppvokst 
i Oslo og har vært katolikk hele 
sitt liv. Hun har vært formann i 
menighetsrådet og medlem av 
pastoralrådet i tillegg til flere andre 
kirkelige verv. Og når det kommer 
til skolegang så har hun gått på den 
katolske folkeskolen St. Sunniva i 

Oslo, hun er utdannet sosionom og 
trafikkflyver og har graden Cand.
philol. fra Universitetet i Oslo og har 
der skrevet hovedoppgave i filosofi 
om Den Hellige Augustin.

– Jeg hadde ventet at det skulle være 
litt skepsis overfor katolikker i partiet, 
og det er det kanskje også, og jeg 

har muligens selv 
hatt litt arroganse 
i forhold til det 
karismatiske, sier 
hun. – Men det 
jeg har opplevd 
er at jeg har møtt 
utrolig mange 
fantastisk fine 
mennesker i 
dette miljøet. Og 
ja, vi har nok litt 

forskjellige syn innenfor eksempel 
ekklesiologi, prestens rolle og 
nattverd, men vi har felles dette som 
er troen på den oppstandne Jesus 
Kristus og troen på den treenige 
Gud. Og det er godt å ha når vi står 
overfor en voldsom sekularisering 
av samfunnet, og Den norske kirke 
som, jeg beklager veldig, ikke er 
helt oppegående for tiden. Og så 
er jeg selvfølgelig lei meg for at vår 
kultur også blir påvirket av andre 
kulturer. Multikulturalisme tror jeg 
er et abstrakt begrep som ikke lar 
seg realisere. I vår norske kultur har 
vi arven fra opplysningstiden og 
konservativ kristendom som kompass.

Norge behøver et sterkt 
forsvar

Liv jobbet på Kibbutz i Israel i sin 
ungdom og er veldig glad i Israel.

– Det ble mitt andre fedreland, fordi 
det var det første landet jeg dro alene 
til, forteller hun, og forteller videre om 

en gang hun var på Nobellinstituttet 
og hørte på et foredrag av Simon 
Peres.

– Jeg ble veldig glad da han sa at 
jødene har gitt menneskeheten De 10 
bud og bevisstheten om at mennesket 
er skapt i Guds bilde, og dette må man 
ta på alvor.

– Man må bygge landet på det som 
er budskapet i De 10 bud. Du skal 
hedre din far og din mor og ta vare 
på dem, men det gjelder også de 
generasjonene som har gått forut 
for mor og far. Man skal ta vare på 
landet, sørge for et skikkelig forsvar. 
Jeg har vært militærmedarbeider i 
Aftenposten. Jeg har en militær grad 
fra min ungdom, og jeg har vært 
redaktør av et militærfaglig tidsskrift 
i åtte år etter at jeg pensjonerte 
meg fra 28 år som journalist i 
Aftenposten. På 80-tallet skrev jeg 
en bok om forsvaret og pressen. 
Problemstillingen var helt ny den 
gangen. Jeg holdt forelesninger på 
Forsvarets høyskole, og fikk medalje 
for årets beste forelesning. PDK har 
en veldig god programpost når det 
gjelder forsvaret som henger sammen 
med Bibelen. Norge behøver definitivt 
et sterkt forsvar, og jeg stiller meg bak 
partiets ønske om å bruke 2% av BNP 
til forsvar.

Lisbeth Hoskuldsen

– Respekten for livet er det viktigste for meg, og en av 
årsakene til at jeg har valgt å engasjere meg i PDK, sier 
Liv Hegna, pensjonert Aftenposten-journalist, nå vara i 
PDK Oslo.

KATOLIKK: - Jeg er kjempelykkelig for PDKs krav 
om å flytte ambassaden vår til Jerusalem, sier Liv 
Hegna. Foto: Randi Kopstad

Håvar Fjære har sagt ja til å ta på 
seg oppgaven som partisekretær.

Jeg ble i januar spurt av sentralstyret om 
jeg kunne gå inn i partisekretæroppgavene 
i partiet vårt. Etter litt rådslagning med 
mine nærmeste, ble jeg rolig for å prøve. 
Det som gjorde meg skeptisk var for 
det første at min forgjenger, Yngve 
Bergstrøm, ansatt i SSB, er kjent som en 
tallknuser, i hvert fall i mine øyne. Jeg 

ville aldri klare å levere i forhold til det 
han har gjort. For det andre er jeg fullt 
engasjert i undervisningssektoren, i tillegg 
tar ansvaret for et middels sauebruk 
selvfølgelig mye tid, i hvert fall i perioder. 
Men på sikt trappes skolearbeidet en del 
ned, behovet i partiet var reelt, familien 
min og jeg er blitt glad i det partiet vårt 
profilerer, og dermed kunne jeg ikke si nei.

I arbeidsinstruksen ligger noen 
store oversiktsoppgaver og mange 
detaljoppgaver. Sekretæren skal for 
eksempel ha overordnet ansvar med 
partiets kontakt med myndighetene 
og Brønnøysund, ha den overordnede 
økonomistyring og ansvar ovenfor 
eventuelle ansatte i partiet. Dette medfører 
da nær kontakt med regnskapsfører, 
deltagelse i ledergruppa og sentralstyret.

Alt som gjelder refundering av 
reiseregninger og utgifter ellers skal 
godkjennes av partisekretæren. Dette 
medfører at jeg til enhver tid kjenner på 
pulsen hvordan partiet står seg økonomisk.

I den sammenheng har jeg et ønske. 
Dette mellomvalgåret burde brukes til å 

få partiet vårt gjeldfritt. Ja vi burde bygd 
opp et lite økonomisk fond, slik at midler 
var til rådighet når behov for strategiske 
tiltak plutselig oppstod i for eksempel en 
valgkamp. Siden vi gikk noe tilbake ved 
siste valg, blir støtten fra det offentlige også 
redusert. Derfor håper jeg at partiet vårt 
har mange medlemmer som ikke bare har 
sin tanke og fornuft i partiets ideologi, men 
også har sitt hjerte der. Da vil vi sammen 
gi partiet gaver, gjelda blir borte og et 
nødvendig beredskapsfond ligger der.

Jeg vil gjerne møte partiets trofaste 
støttespillere på et fylkesarrangement. Per 
i dag har jeg besøkt halvparten av fylkene, 
og håper i løpet av sommer eller høst å 
bli invitert til de øvrige. Da kan kjennskap 
utvikles, og hjertesaker utveksles.

Jeg ser veldig fram til å bli kjent med den 
enkelte, vi vil arbeide sammen, fortsette 
å bygge et parti hvor fundamentet er det 
evige Guds ord, gitt oss i Bibelen. Takk for 
at jeg får være din medarbeider.

 
Håvar Fjære 
partisekretær

Meld deg inn i Partiet 
De Kristne i dag!
Meld deg inn i Partiet De Kristne, og gjør det i dag! Mye 
står på spill i vårt kjære fedreland. Derfor trenger vi 
virkelig å mobilisere. La oss stå sammen!

Tror du på Bibelens budskap og mener den er det beste fundamentet å bygge 
Norges lover på? Ja, da må du melde deg inn i PDK. Mange medlemmer betyr stor 
styrke og gjennomslagskraft. Nei til EU har fått 1500 nye medlemmer siden nyttår. 
Et overveldende flertall av disse har meldt seg inn på grunn av ACER. PDK er et Nei 
til EU parti. Vi mener Norge er tjent med å råde over egne ressurser, bestemme sine 
egne lover og beholde vår sikkerhets- og utenrikspolitiske handlefrihet. Er du enig 
så meld deg inn.

Lisbeth Hoskuldsen  
redaktør

redaktør
Lisbeth Hoskuldsen

HÅVARD FJÆRE
NY PARTISEKRETÆR

Provosert abort er 
ukristent og galt!

LivHegna
K A T O L I K K 

O G  P D K - E R
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Jeg ønsker et lovverk som sier at 
ekteskapet er mellom en mann 
og en kvinne, et lovverk som vil 

ha kristendom i skolen og som gir full 
støtte til Israel, sier Per. – Lovverket 
skal også selvfølgelig beskytte 
det ufødte liv. Å ta vare på barnet 
i mors liv er veldig viktig for meg. 
Abort som prevensjonsmiddel er en 
vederstyggelighet.

Per Hansen (68) var bare tenåring da 
han begynte å reise som forkynner og 
evangelist i pinsebevegelsen. 

– Men etter at jeg giftet meg med 
min kjære kone Torill, så begynte 
vi som pastorfolk og har betjent 
flere pinsemenigheter i Nord-Norge 
spesielt, i tillegg til at vi var en periode 
i Porsgrunn, forteller han. 

Men så havnet de nordover igjen, 
i Lofoten, hvor Per har vært delvis 
pastor og delvis reisende forkynner. 
I dag er han deltidsforkynner i 
pinsemenigheten i Harstad.

– I tillegg besøker vi alle menighetene 
i distriktet her en gang i året i 
forbindelse med misjonen som vi 
driver, Nordlys Misjon, et arbeid i 
Russland som kona og jeg har drevet 
sammen i 20 år på bakgrunn av en 
visjon og et misjonskall som kona mi 
har og alltid har hatt, forteller han.

Engasjert i PDK siden 2013

Per forteller at både han og kona 
tidligere støttet opp om KrF inntil 
de trakk seg ut på grunn av den 
retningen partiet tok.

– Det var før vi visste om PDK, 
understreker han.

Så var de partiløse en periode inntil 
Per møtte flere sentrale personer på 
partiets stand under Verdikonferansen 
i Oslo i 2013. Der stod blant annet 

Terje Simonsen og Øyvind Årdal.

– Jeg kjente Årdal fra før, for han 
hadde vært rektor på Sandvik 
Folkehøyskole i Norland. Det var 
naturlig at jeg hilste på, og da var jeg 
fanget, sier han.

På dette tidspunktet hadde partiet 
organisert fylkeslag over hele landet 
bort sett ifra Norland, Troms og 
Finnmark.

– Og da spurte Terje umiddelbart 
om jeg kunne bidra med noe der, og 
jeg sa at det var greit, forteller Per. - 
Etter dette kom Terje til Harstad og vi 
etablerte fylkeslaget i Troms. Dagen 
etter reiste vi til Sortland og etablerte 
fylkeslaget for Nordland hvor jeg har 
vært leder helt fra starten. Dermed var 
jeg på en måte hekta, og derfor har 
jeg vært med helt fra starten, og var 
på det aller første landsmøtet.

PDK er kommet for å bli

Per i dag har Nordland et aktivt 
fylkeslag og fem lokallag i 
kommunene Vestvågøy, Sortland, 
Bodø, Lurøy og Gildeskål.

Til det første landsmøtet kom Per med 
ei liste på 50 medlemmer som han 
og kona hadde vervet, og de fleste av 
disse er fortsatt medlemmer.

– Nå jobber vi litt videre ut over 
i Vesterålen for å få litt større 

engasjement der, sier han. - Det 
samme gjør vi i Bodø og områdene 
rundt. Vi har en del medlemmer i 
Mosjøen, men vi har ikke fått etablert 
et lokallag enda. PDK er kommet for 
å bli. Partiet er viktig for landet vårt, 
fordi sterke krefter vil nøytralisere 
evangeliet og gå bort fra de sannheter 
som landet vårt er bygd opp på.

Lisbeth Hoskuldsen

VI HAR POLITIKK 
BYGD PÅ BIBELEN

– PDK vil aktivt arbeide for å reversere 
lover som ikke er i tråd med Den hellige 
skrift. Partiet gir meg mulighet til å bære 
dette standpunkt ut til folket. Da blir det 
ikke så underlig at jeg også vil tale vel 
om dette parti og være med å bære det 
videre, sier Håvar Fjære, ny partisekretær 
og styremedlem i PDK Vestfold.            

Jeg er ikke så politisk interessert, begynner Håvar Fjære, 
men korrigerer raskt seg selv: Eller jo, jeg er jo det! 
Men langdryge politiske møter midt i beste arbeidstid 

på lørdagen, det kan jeg styre min begeistring for. Da 
drømmer jeg om å gå med motorsaga å rydde i skauen 
hjemme, eller så ser jeg frem til en aprildag med mange 
lamminger i fjøset eller til utkjøring av den første flokken 
som skal til fjells til noen av Telemarks frodige fjellpartier.

– Men Bibelen har gitt meg mange verdier i livet. Og noen 
av dem er enda viktigere enn de ovenfor nevnte. Ja de er 
livsviktige. De ser mennesket i lys av evigheten.

– I Norge har vi i dag et lovverk som tillater, aksepterer og 
noen ganger tilskynder en mor å ta barnet sitt av dage mens 
det ennå lever beskyttet i hennes kropp, sier Håvar. - Men 
disse barna er jo skapt i Guds bilde og det er synd å drepe 
noe som er skapt i dette hellige gudebilde. Aksepterer vi 
dette, eller stilltiende godtar at nasjonen vår har satt i system 
å synde mot Guds gode vilje med mennesket, da blir vi etter 
hvert dyriske i vår tankegang. Og det er blitt klart for meg at 
vi må heve vår stemme, ikke bare i vårt lønnkammer, men 
også i det offentlige rom, mot den grufulle praksis som nå i 
mange år har hatt sin hjemmel i lovverket. Sykehusene våre, 
hvor liv reddes, brukes også til å ta uskyldige av dage, over 40 
påbegynte menneskeliv drepes hver dag i Norge. Ved å se inn 
i denne blodige urettferdighet kan vi umulig bli passive. PDK 
har gitt meg en mulighet til å bære denne saken ut i sam-
funnsarenaen. Du har den samme muligheten. Benytt den!

Sterke ekteskap og familier

En annen sak Håvar brenner for, er det kjønnsrollemønster 
som nasjonen vår skal formidle til neste generasjon.

– I PDK har jeg funnet et parti som ser sterke ekteskap og 
familier som den viktigste byggestein for et sunt og godt 
samfunn, sier han. - Jeg ønsker å løfte fram det livslange, 
monogame forhold som norm og ideal og definere 
ekteskapet som en livslang union mellom en mann og 
en kvinne. Bibelen beskriver denne samfunnsordningen 
slik. Og jeg er svært glad for å kunne si at PDK også har 

en slik forståelse. I vårt samfunn, hvor etter hvert den 
oppvoksende slekt ikke får tydelige råd om hva som 
er til det beste for dem, ønsker vi et lovverk hvor det 
tradisjonelle ekteskapet er en samlivsform med en juridisk 
særstilling også i framtiden. Disse grunnleggende verdier 
som vårt samfunn har bygd på i generasjoner, er dessverre 
forvitret de siste årene. Det har gitt oss lover som for to 
generasjoner siden var helt utenkelige. PDK vil aktivt 
arbeide for å reversere slike lover. Partiet gir meg mulighet 
til å bære dette standpunktet ut i folket. Da blir det ikke så 
underlig at jeg også vil tale vel om dette parti og være med 
å bære det videre. Du har den samme mulighet. Benytt den!

Sodomittiske synder

– I forlengelsen av dette ønsker vi selvfølgelig heller ikke 
at våre tillitsvalgte skal gå i tog med og assosieres med 
hva regnbueflagget signaliserer, sier Håvar. - Vi ønsker 
ikke en partiledelse som bagatelliserer sodomittiske 
synder, men vi vil at ledelsen skal være tydelig og entydig 
på bibelens gode skaperordning. Et lite mindretalls 
legning skal ikke danne grunnlag for lovverket på denne 
samfunnsbyggende viktige arena. Her er PDK tydelige. Og 
jeg ønsker å stå skulder til skulder med et parti som hevder 
dette standpunkt i den offentlige debatt. Ønsker ikke du og 
det? Du har muligheten.

(forts. på side 16) 

Lover i tråd med 
Den hellige skrift

LUTHERANER: - Jeg ønsker å arbeide sammen med deg som har sett de gode 
standpunktene i PDKs partiprogram og ønsker å bære det ut til folket, sier Håvar Fjære.

PerHansen
P I N S E P A S T O R
O G  M I S J O N Æ R

Håvard 
Fjære

L U T H E R A N E R

PINSEVENN: Per Hansen har 
vært fylkesleder i Nordland PDK 
siden 2013. – Jeg gleder meg 
over å være med i PDK, fordi jeg 
vil være med å jobbe for at vi 
skal ha lover bygd på Guds ord, 
sier han.

– PDK har et viktig og godt partiprogram bygd på Bibelen, sier Per. 
– Derfor er det naturlig å engasjere seg.
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-Vi trodde Norge 
var et kristnet land!

«Fordi dere kristne er vantro og ikke tror på vår profet, så har vi lov til å 
voldta deres damer, ta deres eiendom og drepe dere», sa den muslimske 
mannen i Irak. Ayad, som er kristen assyrer, forstod at han ikke lengre 
kunne bo i hjemlandet. Han flyktet og kom til Norge som han trodde var et 
kristent land! Både han og kona Anet er veldig skuffet.

Ayad og kona Anet, som er blant 
50 kristne assyrere bosatt i 
Kristiansands-området, forteller 

om hvordan livet ble nærmest ulevelig 
for kristne i Irak etter at Saddam ble 
styrtet i 2003.

– Det var ganske trygt for oss kristne 
da Saddam styrte landet, forteller 
Ayad. – Saddam stolte veldig på de 
kristne, og hadde derfor flere kristne 
som jobbet for seg. Det var kristne som 
lagde maten for ham, ordnet i huset 
hvor han bodde og han hadde en 
kristen frisør.

Men da Saddam var borte ble ting 
annerledes for de kristne. Hvis 
legitimasjonen din viste at du var 
kristen, eller de så at du bar korset, 
så ble du drept. Det var gjerne to-tre 
menn som hadde kontroll langs veiene 
og disse kidnappet mange kristne, 
men også andre. Men det var verst 
hvis du var kristen, for da forlangte 
de penger for at man skulle få 
familiemedlemmet tilbake. Muslimer 
har et ekstra hat til kristne, fordi de er 
vantro ifølge islam, og derfor er det lov 
å ta penger og å drepe. I følge Koranen 
trenger man ingen domstol. Med 
kristne kan man gjøre hva man vil.

Ayad fant etter hvert ut at det ikke var 
trygt å bli boende i Irak.

– Man kan ikke leve i et land der 
man risikerer å bli drept når man går 
på jobb, bli drept bare fordi man er 
kristen, eller dersom man har en god 
jobb og tjener ganske godt, så er man 
utsatt for å bli kidnappet, sier Ayad. 

–Da tenker man at her er det ikke 
mulig å leve et fredelig liv. Enten må 
man bære våpen og forsvare seg. Det 
har jeg gjort, men heldigvis så skjedde 
det ikke noe. Vi var veldig forsiktige, og 
redde. Men til slutt så skjønte vi at nå 
er det ingen fremtid. Jeg var ikke gift 
på den tiden, men jeg tenkte ok om 
de dreper meg, men hva skal skje med 
min familie? Hvordan skal de ha det 
etter at jeg er borte? Det var ikke lett å 
bestemme at nå må jeg flytte. Det siste 
året før jeg flyttet hadde jeg et stort 

firma. Jeg dyrket korn og hadde mye 
eiendom som vi gav til folk, og så gav 
de oss 10 prosent av det de tjente. Det 
siste året før jeg flyttet tjente jeg rundt 
60 000 dollar.

De stjal vår frihet

Anet forteller at hun ikke lengre kunne 
besøke markedet i Mosul da Saddam 
var borte.

– Det ble veldig skummelt å gå dit, 
spesielt for jenter, fordi mange ble 
kidnappet og voldtatt. Vi bodde i 
en landsby utenfor Mosul, og vi var 
mange studenter som pleide å leie 
en stor buss som vi fylte opp og så 
reiste vi inn til Mosul sammen. Det 
var tryggere når vi var en stor gruppe. 
Man det hendte at bussen ble stoppet 
av menn med våpen som forlangte at 
alle skulle ta på hijab og sa at vi ikke 
fikk lov til å gå med bukse. Det var helt 
forferdelig. Jeg kunne ikke lengre bli 
med på disse turene. Det var for farlig.

Vi er veldig skuffet!

Knut Harry Nilsen i PDK Vest-Agder har 
kjent Ayad og Anet siden 2014. Han 
har følgende kommentar til det faktum 
at mange muslimer mener de har rett 
til å gjøre hva de vil med kristne.

– Det er her det store paradokset er i 
norsk og vestlig politikk, at en ikke ser 
dogmatikken som har lagt til grunn for 
1500 års undertrykkelse, sier Knut.  
– De snakker om at korsfarerne var ille. 
Men titt og se hva de gjorde fra starten 
da de voldtok og drepte seg rundt i 
hele Midtøsten, Nord-Afrika, Spania og 
det fortsatte de med nedover i Afrika.

– Det mediebildet som skapes angir 
et helt forfeilet bilde av sitasjonen. 
Journalister som kler seg ut som 
muslimer, omtaler ikke forfølgelsen 
av kristne i Syria og andre muslimske 
områder. Ei heller bryr media seg 
om yazidiers situasjon. Kvinner 
og jentebarn som sexslaver, drap 
og forfølgelse fra muslimer i disse 

områdene, fører ikke til fakkeltog eller 
fordømmelse. 

– Tenk på det som skjedde i Egypt med 
de to største kirkene som ble bombet 
i påsken i fjor, og vi har ikke hørt noe 
om dette i media, sier Anet. – Det kom 
bare på facebook og religiøse kanaler.

– Når kristne flyktninger kommer til 
Norge, så tror de at de kommer til et 
kristent land, sier Knut.

– Vi er blitt veldig skuffet, sier Anet.

– Norge og Sverige er de desidert 
verste, fortsetter Knut. – For her er 
sosialismen og anti-kristendommen så 
himla fremtredende. De kan harselere, 
slenge dritt og skrive hatmeldinger 
om kristne. Det er helt ok. Men 
bare du skriver et ord om homofile, 
muslimer eller andre grupper, så er 
hundre og ett ute. Vi så hvordan det 
gikk da finansministeren stilte opp i 
indianerdrakt på kostymeball, og så 
ble det ramaskrik fordi sametingets 
president opplevde det som ille. Jeg 
får hetta av sånt!

UDI ville ikke høre sannheten

– Da jeg kom til Norge måtte jeg 
fortelle om meg selv og hvorfor jeg 
ville ha asyl, forteller Ayad. – Jeg 
fortalte at fordi jeg er kristen, så er det 
utrygt i Irak. Da fikk jeg høre at jeg ikke 
kunne si noe sånt, og at i Norge er det 
religionsfrihet og man kan ikke hate 
muslimer. Men jeg hater ikke muslimer. 
Jeg fortalte dem bare om realitetene. 
Da fikk jeg beskjed om at det måtte jeg 
slutte å si.

– Hvorfor vil ikke myndighetene forstå 
hvor farlige muslimene er? spør Anet.

Knut: – Det er tragisk å se hvordan 
utviklingen i Norge har gått. Det 
slenges ut nærmest hva som helst om 
kristne og Jesus, men er du kritisk til 
Islam kommer fordømmelsen. Egentlig 
et underlig skue. Hvor er de som 
snakker om ytringsfrihet, toleranse, 
demokratiske prinsipper og norske 
verdier som er blitt kjempet fram over 

lang tid.

Det er tragisk hvordan et parallellsamfunn, med helt andre 
verdier, skal få lov til å utvikle seg her. Jeg håpet at når vi nå 
fikk en borgerlig regjering, så ville de gå inn og ordne opp 
og endre måten vi saksbehandler og forholder oss til hva 
som er gjeldende lover og regler i Norge, men det ble bare 
ord.

Plutselig er vold akseptert!

– Det vekkes hat hos nordmenn når de ser hvordan 
muslimer er, og da går det ut over alle, understreker Anet. 
- Når de hører vi er fra Irak, så tenker de med en gang at 
vi er muslimer. Omkring 50 prosent av det norske folk har 
ekstrem aversjon mot muslimer. 75 prosent av Norges 
befolkning er mot muslimer i større eller mindre grad. Det 
er bare to-tre prosent som støtter dem. De imellom der har 
ikke tatt stilling. 

– Det er de som sier at vi er et lite homogent land med 
ca. 5 millioner mennesker, sier Knut. – Vi har alltid kunnet 
forholde oss til hverandre i form av samtale og ikke vold. 
Plutselig skal volden være akseptert i en gruppe, men ikke i 
en annen. Det er skremmende!

Ingen støtte fra kurderne

Menneskesmuglere fraktet Ayad helt til Norge, til Oslo, uten 
at det ble oppdaget. Dette var i 2006, så søkte han asyl og 
fikk opphold i 2008. Han kunne ha søkt asyl i Tyrkia eller 
Jordan, men det ville ha tatt fire-fem år å få svar, og da ville 
det kanskje ha blitt avslag og så måtte han ha flyttet tilbake 
til Syria. I 2008 ble han forlovet og gift med Anet og så søkte 

han om familiegjenforening.

Anet ventet i Syria i åtte måneder 
på familiegjenforening. Imens raste 
krigen.

– Tre landsbyer måtte rømme da IS 
kom inn i Erbil, forteller hun. – Min 
gamle far på 80 år ville ikke forlate 
huset, men min søster tvang ham. 
Familien gikk i seks-syv timer midt på 
natta for å komme i sikkerhet.

– Broren min kjente lederen for 
kurderne som styrte der, og han sa: 
«Vi lever sammen og vi dør sammen.» 
Men 12 timer senere kjørte de rundt 
i byen med høytaler og sa at IS er her 
og alle må ut av husene sine. Da trakk 
kurderne alle sine styrker tilbake til 

Kurdistan uten å kjempe mot IS. Derfor 
er vi veldig usikre på hva kurderne vil. Kurderne sa at vi 
beskytter dere, så vær ikke redde selv om dere hører at 
krigen er i nærheten. Ca 15 byer måtte evakuere samtidig. 
Vi var omkring 200 000 og ingen ble drept, så vi tror Gud 
beskyttet oss.

Knut: – Nå er Syria ødelagt, et av Midtøstens mest juridisk 
korrekte land. Det er skapt anarki og et totalt voldssamfunn, 
og det er Vesten som har skapt det.

 
Lisbeth Hoskuldsen

ASSYRISKE KRISTNE: Anet og Ayad fra Irak sammen med Knut Harry Nilsen, PDK Vest-Agder.

Ayad&Anet
A S S Y R I S K E

F L Y K T N I N G E R

PDK VIL:
«Vurdere alle som søker 
asyl, men prioritere kristne 
asylsøkere.»

Handlingsprogrammet 2017 - 2021
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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 ! 
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Tlf: 38 11 14 00
E-post: norway@od.org
Adresse: Tangen 11
4608 Kristiansandw w w.op endo ors.no

Lee Joo-Chan er en av mange nordkoreanere 
som har vokst opp i en kristen familie uten å 
vite det.

Kanskje den tristeste konsekvensen av Nord- 
Koreas ekstreme forfølgelse av kristne er at 
foreldre ikke kan risikere å dele troen med 
barna sine.

«Jeg visste at foreldrene mine var anner-
ledes. De ble kalt ’kommunister’ fordi de 
tok seg av de syke, de fattige og de som 
led nød. Om natten leste de fra en hem-
melig bok, som jeg ikke fikk se i. Men jeg 
hørte at de hvisket ordene og jeg visste 
at det var deres kilde til visdom. Jeg 
visste også at hvis jeg noen gang snakket 
om dette til noen andre, så ville familien 
vår bli fjernet»

Du kan hjelpe kristne i 
Nord-Korea med:

• Mat, klær og medisiner til mange 
kristne som sulter og lider. Resultatet 
av arbeider er at flere overlever og 
kan være vitner i sine omgivelser.

• Husly, støtte, traumehjelp og bibel-
studier til nordkoreanske flyktninger 
i Nordøst Kina. Mange kommer til tro, 
og drar tilbake til Nord-Korea.

• Utruste kristne foreldre til å gi  
evangeliet til barna sine.

• Kristent materiale som gir hjelp til 
undergrunnskirken, slik at den kan 
vokse i tro og lederskap.

VIPPS:
ÅPNE  

DØRER/10842
KONTONR:

3060 07 70000
BLI FAST GIVER: 
norway@od.org

Nå har du en unik mulighet til å sende hilsen til 
nordkoreanske troende! Meldingene blir oversatt til 
koreansk og sendt over radio til Nord-Korea om natten. 
Budskapet må være kort og konkret.

Eksempel: «Jeg heter Jan og kommer fra Norge. Jeg har bedt for 
Nord-Korea siden 2005. Jeg ber om at Guds vilje må skje i dette 
landet, og at Han må gi deg mot og styrke til å følge Ham».

Ordene dine kan gi håp til dem som står midt i store utfordringer, 
og minne dem på at Kristi legeme er fullt av mennesker som bryr 
seg og ber for dem.

Send din oppmuntringshilsen til norway@od.org, og vi 
videreformidler den 
se www.opendoors.no/engasjer deg/skriv til forfulgte

 UNIK MULIGHET: 
Send din hilsen 
til nordkoreanske 
troende nå!

RettButikk selger 
en rekke AHAVA 
produkter fra Dø-
dehavet. Finner du 
ikke din favoritt 
blandt utvalget kan 
vi skaffe!
Vi har i tillegg 
mange andre pro-
dukter fra ulike Dø-
dehavs produsenter.

“I RettButikk selger vi kun 
produkter vi står 100 prosent 
inne for!”   Margun  Skevik
   Innehaver / Daglig leder

www.rettbutikk.no

Tlf: 92 16 77 77

Du finner alle varene på 

Veiledning / bestilling:

Bestill hele døgnet!

99,-

149,-

DIN ISRAELSBUTIKK

HELSE • BØKER & MEDIA • VELVÆRE & HYGIENE • KLÆR & SMYKKER • HUS & HJEM

MORINGA FRA DØDEHAVET
Moringa kalles 
mirakeltreet. Det 
inneholder alle vi-
taminer, mineral-
er og omegasyrer 
kroppen trenger. 
Styrk immunsys-
temet, forebygg 
mot sykdommer. 
Få kraft og energi 
fra denne planten 
som er naturlig 
dyrket ved Døde-
havet

Luftfukter med 
Hydrogenperok-
sid (H2O2) gir 
kroppen ekstra 
oksygen. Renser 
luften, dreper 
sopp, bekjemper 
skadelige bakter-
ier og stimulerer 
viktige avgift-
ningsenzymer. 
Ring for info!

SUNNPUST -MER OKSYGEN

MUSKEL OG LEDD GEL
NYHET: 
Varmende Muskel & Ledd 
Gel har fjernet koldbrann, 
dokumentert av leger. 
Til glede for tusenvis av 
mennesker med reuma-
tiske plager, ømme musk-
ler og ledd. Godt for hjerte 
og blodsirkulasjon. Umid-
delbar rensende effekt. 
Ring for mer informasjon.

AHAVA DØDEHAVSPRODUKTER

Sunnpust H2O2     

MUD SÅPE

mineral hånd krem

Luftfukter

SMYKKER FRA KR. 190,-

Mild Varmende

Pulver
Kapsler

2 mnd. forbruk 1 mnd. forbruk 

548,-
348,-

89,-

749,-

295,- 295,-
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LIKESTILLINGS- OG 
DISKRIMINERINGSLOVEN
gjør klassisk kristne 
foreldre til lovbrytere
Den nye likestillings- og 
diskrimineringslovens 
virkeområde er hele 
samfunnet. Også familien 
er inkludert i lovens 
virkeområde. Kjell 
Skartveit har skrevet boka 
Samlivsrevolusjonen for å gi 
kunnskap om det som skjer. 

Norsk diskriminerings-
lovgivning kom i søkelyset 
etter at kunnskapsminister 

Jan Tore Sanner i januar slo fast 
at kristne friskoler bare kan nekte 
å ansette homofile dersom de 
skal undervise i kristendom og 
religion. Saken bekrefter derfor det 
mange av oss har sagt lenge: Norsk 
diskrimineringslovgivning betyr 
mer for Norge enn de fleste liker å 
innrømme. For medlemmer av PDK er 
det derfor av avgjørende betydning at 
de forstår premissene den er bygget på.

Diskrimineringslovgivningen 
forutsetter blant annet at alle 
religioner, seksuelle orienteringer, 
kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter er 
likeverdige og derfor skal behandles 
deretter. Loven åpner opp for at det 
noen ganger er grunnlag for lovlig 
forskjellsbehandling, men kravene 
for at det skal være lov, er ganske 
omfattende. 

En kristen skole kan for eksempel 
kreve at en ansatt ikke lever i et 
homofilt forhold eller er kristen, 
dersom kravet er saklig, nødvendig, 

ikke uforholdsmessig overfor den 
det angår og nødvendig for å utføre 
arbeidet. Utfordringen med disse 
kravene, er at det som var saklig i går, 
ikke oppfattes som saklig i dag. For 
25 år siden var det få som reagerte på 
at en kristen skole søkte etter kristne 
lærere, og at disse levde etter klassisk 
kristen lære for samlivet. I dag har 
utviklingen i blant annet Den norske 
kirke ført til at det ikke er sikkert at 
norsk rett ville akseptert et krav om 
heterofilt samliv. I dag er det nemlig 
ikke saklig. Retten kunne pekt på 
at kristne i dag lever etter ulike syn, 
og at loven derfor ikke tillater noen 
å diskriminere det ene synet. Norsk 
rett tolker alltid loven ut fra hvordan 
samfunnet oppfatter begrepene.

Det er ikke bare den generelle 
samfunnsutviklingen som gjør 
at diskrimineringslovgivningen 
tolkes stadig snevrere. Da 
diskrimineringslovene ble revidert 
sommeren 2017, fant det også sted 
relativt omfattende endringer.

For det første sier den nye lovens §1 
at loven tar særlig sikte på å bedre 
kvinners og minoriteters stilling. Med 
minoriteter menes her også seksuelle 
minoriteter. Dette formålet er nytt 
og viser hensikten med lovverket. 
Innsnevringen forkynnes altså i lovens 
første paragraf. 

For det andre ble det i den nye 
loven presisert at arbeidsgivere 
kun har anledning til direkte å 
forskjellsbehandle på grunn av 
kjønn, etnisitet, religion, livssyn, 
funksjonsnedsettelse, seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk hvis denne egenskapen 

har avgjørende betydning for 
utøvelsen av arbeidet eller yrket. 
Kristne Friskolers Forbund (KFF) 
advarte i sitt høringsnotat mot å 
inkludere dette vilkåret i loven og 
var bekymret for departementets 
ønske om å tydeliggjøre at det 
er særlig snever unntaksadgang 
til direkte å forskjellsbehandle i 
arbeidslivet. Departementets respons 
i proposisjonen var å presisere at 
«adgangen til forskjellsbehandling 
skal tolkes svært restriktivt, for 
ikke å føre til en uthuling av 
diskrimineringsforbudet». 

For det tredje inkluderer den nye 
loven skoleverket. Både undervisning 
og læremidler skal gjenspeile 
målet til diskrimineringsloven, noe 
KFF var svært skeptiske til. Loven 
legger til grunn at meninger som 
avviker fra loven, kun skal formidles 
i religionstimer. KFF skrev at «den 
andre utfordringen i høringsnotatet er 
skillet mellom religionsundervisning 
og andre fag». I norske skoler er det 
etter 1. januar for eksempel ikke lov 
til å fremstille enkelte former for 
seksuell orientering som unaturlige 
eller illegitime. For kristne privatskoler 
gjelder dette kravet i andre fag enn 
religionsfaget. 

Men selv religionsfaget er ikke 
fredet ifølge departementet 
og skriver i proposisjonen: 
«Departementet mener 
et absolutt unntak for 
religionsundervisning 
vil bryte med det 
menneskerettslige 
utgangspunktet 
om at det 

skal foretas reelle avveininger mellom religionsfrihet og 
diskrimineringsvern. Dette innebærer at det prinsipielt sett 
ikke kan fastslås at diskrimineringsvernet aldri vil gjelde i 
forbindelse med religionsundervisning.»

For det fjerde kan vi ikke komme utenom at KrF og 
Arbeiderpartiet var så opptatt av å redusere diskriminering 
av de minoriteter loven beskytter, at de også fikk Stortinget 
med på å inkludere familien i lovens virkeområde, hvilket 

gjør alle klassisk kristne foreldre til potensielle lovbrytere. 

Den nye likestillings- og diskrimineringslovens virkeområde 
er hele samfunnet. Den uthuler friheten vi til nå har tatt 
for gitt. Skal vi argumentere godt mot loven, må vi forstå 
premissene den bygger på. Vi må ha kunnskap om det som 
skjer. Boka Samlivsrevolusjonen er et forsøk på å gi dere det.

Kjell Skartveit

DITT VIKTIGSTE VERKTØY 
I KAMPEN FOR DET 
KLASSISKE EKTESKAPET

Ny bok fra Kjell Skartveit!

Medlemmer av PDK får boka til 200 kr + porto 
ved bestilling fra forlaget. 
Adressen er post@dreyerbok.no

 NÅ 200,-

Etter stortingsvalget var det flere i PDK-styrene i Oslo og Akershus som etterlyste 
valgkampbrosjyrer med litt substansielt innhold. Noen av oss hadde opplevd 
at folk som oppsøkte partiets stands på gaten begynte å krangle og vri på ting. 

«Vi husket jo ikke hele programmet vårt der og da! Skulle så gjerne hatt noe skriftlig å 
levere ut», var omkvedet.

Ok, tenkte vi i Oslo. Vi får lage det, da.
Nå foreligger brosjyren. «En liten bok» har partileder Erik Selle betegnet den som. 

Om den er god? Om den dekker behovet? Døm selv. Den ligger vedlagt dette PDK-
magasinet.  

Alle kommunestyrerepresentanter der PDK er representert burde få hvert sitt 
eksemplar. Kanskje kan den brukes i små «velkomstpakker» ved innmelding i partiet også? 
Naboer som forhører seg om Partiet De Kristne burde prompte få den. Bruken er legio.

Lykke til med lesningen!   Liv Hegna

N Ø K K E L S A K E R  F R A  A  T I L  Å

PARTIET DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle.

Kort
og godtKort
og godtKort
og godt
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PDK gir tydelig støtte  
til Israel

– Videre er jeg svært glad for 
synspunktene partiet vårt formidler 
angående Israel, sier Håvar. – Jeg 
ønsker ikke å bli preget av den liberale 
teologi hvor erstatningsteologien har 
fargelagt hele dette sakskomplekset. 
Jødene beskrives som Guds øyensten, 
og både Bibelen og jødenes historie 
de siste 2000 år forteller nok til at jeg 
vil være redd for å komme på kant 
med Guds store frelsesplan i denne 
tidsavslutning. Også her har jeg 
registrert at PDK er tydelige, og tør å 
formidle upopulære standpunkter ut 
i det offentlige rom. Som medlem av 
partiet gjør de det på vegne av meg. 
Det er jeg glad for, og du har samme 
mulighet.

– Ut fra disse verdier formes mitt syn 
på andre samfunnsområder. Politikk er 
å diskutere seg fram til enighet, men 
noen grunnleggende fundament må 
ligge i bunnen. Når disse fundament 
var identiske med det jeg fant i Den 
hellige skrift, så ble ikke partivalget 
så vanskelig for meg. Jeg er glad for 
å være medlem av PDK og ønsker å 
arbeide sammen med deg som også 
har sett disse gode standpunktene i 
partiprogrammet og ønsker å bære 
det ut til folket. 

 
Lisbeth Hoskuldsen

Partiet De Kristne satser lokalt og hadde sin 
første kommunalpolitiske samling på nyåret. 
Dette var en svært grundig og god arbeidsøkt, 
og nå er det etablert en samling for partiets 
folkevalgte en gang i kvartalet.

PDK har per i dag fire folkevalgte: Lars Kåre Katla på Bømlo, 
Jøran Ødegaard på Gjøvik, Magne Kristensen i Vennesla og 
Frank Rørheim i Froland kommune.

Under møtet var blant annet loven om kriminalisering av bruk av 
narkotika oppe til debatt. PDK er imot LAR der staten fremstår som 
langer. Det ble konkludert med at når den rusavhengige er motivert 
for behandling skal en gi dette og være åpen for å gi tilbud med det 
samme, og dersom de ønsker det selv kan de velge private aktører 
som for eksempel Evangeliesenteret. 

PDK vant seier på dette området på Bømlo og fikk inn i Helsepolitisk 
plan at rusavhengige skal få dette tilbudet.

Den nye regjeringen er nå på plass med Venstre som regjeringsparti. 
Selv om PDK alltid er glad for en borgerlig regjering, er det tydelig 
at globalisme og nyliberalisme preger regjeringsplattformen. Norge 
trenger et verdikonservativt korrektiv på borgerlig side. Det er behov 
for PDK mer enn noen gang i norsk politikk.

PDK SATSER 
LOKALT

Lover i tråd med 
Den hellige skrift
(forts. fra side 7)
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