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I skrivende stund sitter jeg i USA. Jeg har vært mange ganger 
i dette unike landet for frihet og demokrati, og nå var 
jeg nysgjerrig på hvordan mottakelsen ville bli gjennom 
passkontroll og sikkerhetssjekk etter alt vi leser om i norsk 

media.  Det første vi møtte da vi gikk av Lufthansa flyet fra 
Frankfurt til Orlando var en smilende dame i uniform som ønsket 
oss velkommen til Florida. Deretter var det automatisk passkontroll 
og to nye manuelle passkontrollører som alle var ytterst høflige, 
før jeg var ute i verdens mest fantastiske demokrati. Jeg kan 
meddele alle norske medier at å ankomme USA gikk like greit 
som vanlig. Jeg hadde selvsagt da ESTA-visumet mitt i orden og 
kunne redegjøre for oppholdet. President Trump sikrer nasjonens 
grenser, det må vi gjøre også i Norge. Det er ingen rettighet å 
komme inn verken i USA eller Norge. Borgernes kontrakt med 
myndighetene er at staten ivaretar trygghet og sikkerhet i landet, 
det bør Regjeringen Solberg legge seg på minnet. Det innebærer 
politi, HV og grensekontroll, bare for å nevne noe som er åpenbart. 
Partiet De Kristne kan garantere velgerne at vi skal ha dette som 
en klar politisk prioritet. USA og NATO er vår nærmeste og beste 
allierte, slik skal det forbli, samtidig som vi skal ha et godt forhold 
til Russland.  Her har både Carl I. Hagen og Kåre Willoch helt rett, 
PDK vil tydeliggjøre den kursen. Vår felles trussel er islamismen, 
og det er urovekkende signaler fra NATOs sørflanke i så måte. Vi 
trenger nye koster inn i politikken, også i forsvars-, utenriks- og 
sikkerhetspolitikken.

PDK ønsker å flytte merkesteinene tilbake når det gjelder lovverket 
i Norge. Lovverket vedrørende ekteskap, familie og livet selv må 
reflektere de judeo-kristne verdier som bygget dette landet. I 
barnevernet skal det biologisk prinsipp gjelde sammen med 
minste inngripens prinsipp. Barnevernet i Kongsberg er et godt 
eksempel på at barnevernet trenger ideologisk korreksjon, og 
venstresidens og i særdeleshet SVs innflytelse her skal stanses. 
Det er liten tvil om at våre kristne verdier i realiteten har sterk 
oppslutning i folket. Husk at nyhetsfilteret mellom virkeligheten og 
befolkningen, nemlig journalister og redaktører, i hovedsak er godt 
ute på venstresiden. De som skriker høyest har ikke nødvendigvis 
flertall, bare flere villige mikrofoner å skrike i. Vi må ta demokratiet 
tilbake, vi må få bredde i mediene. Frie og uavhengige medier 

også i forhold til hverandre, er avgjørende for demokratiet. Slik er 
det ikke lenger i dag, det vil PDK gjøre noe med. Derfor vil vi fjerne 
NRK lisensen og avvikle pressestøtten i nåværende form.  PDK vil 
beholde FM nettet, både av beredskapshensyn, men også for å 
bevare bredden og nærradioen. Norge er foregangsland i Europa 
på svekket beredskap, velgerne har ingen valg å miste. Høstens 
valg må ha trygghet og sikkerhet i fokus. Da er PDK alternativet 
som behøves.

For å sette dagsorden og få en bred politisk diskurs, ønsker PDK 
velkommen til PDK Convention. Helgen 27.-28. mai setter vi oss 
stevne i hovedstaden på Radisson Blue Plaza Hotell. To hele dager 
med resonnementer, foredrag og panelsamtaler. Her blir det 
kompetanse å hente, og mulig å stille spørsmål.  Her kan du kjøpe 
bøker og prate med foredragsholdere. Intellektuelle og ideologer 
fra inn- og utland, fra PDK og utenfor PDK, samles denne helgen i 
mai. Her skal vi få de politiske svarene fra en bred verdikonservativ 
allianse av tenkere. Hjertelaget sitter også her. Hanne Nabintu 
Hærland, Helge Lurås, Hege Storhaug, Mohammad Mostafei, Lill 
May Vestly, Einar Salvesen, Tomas Moltu, Sina Saltbones, Kasjost 
Asi og Bjarte Ystebø er bare noen av de mange gode lederne i 
landet. Fra Israel kommer minister ved Statsminister Benyamin 
Netanyahus kontor Ayoub Kara.

PDK Convention blir vårens vakreste og viktigste eventyr. Meld deg 
på i dag og snarest på www.pdkconvention.com. 
Har du spørsmål kan du ringe 
partikontoret eller sende en mail til 
pdkconvention@gmail.com

Ta med deg venner, familie, naboer og 
kolleger. La oss fylle Radisson 
Plaza i mai. Norge er verdt det. 
Det er håp for Norge, og 
sammen kan vi bringe 
forandring.

Erik Selle 
partileder

Velkommen til 
vårens vakreste eventyr
PDK Convention 27.-28. mai blir vårens vakreste og viktigste eventyr. To hele dager med 
resonnementer, foredrag og panelsamtaler. Meld deg på i dag www.pdkconvention.com

Oslo 27.-28. mai 2017 

HER ER NOEN AV TALERNE DU FÅR HØRE 
AYOOB KARA • TOMAS MOLTU • HELGE LURÅS • VINCENT 
BAUGH • LILL MAY VESTLY • SJAK HAAHEIM • HEGE 
STORHAUG • HANNE NABINTU HERLAND • EINAR SALVELSEN 
RUNE EDAVARDSEN • MOHAMMAD MOSTAFAEI • HANS 
CHRISTIAN FÆRDEN • SINA SALTBONES • ERIK SELLE

27-28 mai 2017
Radisson Blu Plaza Hotel

For frihet og selvstendighet!  Seminaravgift. Flere talere og påmelding: www.pdkconvention.no

Meld deg pa i dag
o

LÆR AV NORGES TENKERE OG INNOVATØRER 
PDK Convention er en nasjonal røst av verdikonservative profiler som setter 

frihet, trygghet, forsvar, beredskap, verdiplattform, familie, demokrati, folkestyre, 
lokaldemokrati og grasrotengasjement på dagsorden innfor valget i 2017.  
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Ei krone her og 
ei krone der

Hvis mange gir litt så får vi mye å drive valgkamp for. Alt teller! Mange bekker 
små… og så videre. Vi vet at det funker. Bladet du nå holder i hånda er et 
resultat av nettopp det, at mange gir litt, noen gir mer og noen riktig mye. Det 
er sånn kristen-Norge går rundt, og jeg tror det er sånn Gud har tenkt at det 

skal være. Han velsigner oss for at vi skal velsigne andre, gi videre noe av det vi har fått.

11. september er det Stortingsvalg. Valgkampen er i gang, og mye av det vi ønsker å 
gjøre koster penger. Mange bruker av sin fritid og flere bruker også mye av den tiden 
som kunne vært brukt til inntektsgivende arbeid. Dugnadsånden er upåklagelig. 
Men selv om man investerer tiden sin, så er det allikevel mye som koster penger som 
trykksaker, annonser, standplasser og transport. Invester noen av pengene dine i partiet 
som kan være med å redde Norge. Vi må kjempe for at Norge skal være et fritt og trygt 
land å bo i, et land der vi kan drive menighetsarbeid og evangelisere uten at det får 
negative konsekvenser, et land der alle er like verdige og hvor vi kan ytre oss fritt, et 
land der det er samvittighetsfrihet. 

Gi en gave til partiet, benytt konto: 9791.11.44445

Skal vi fortsatt kunne gi ut PDK-magasinet, så trengs det også penger til dette. 
Benytt giroen i bladet. 

redaktør
Lisbeth Hoskuldsen

Ei krone her og ei krone der blir til tusener – også for PDK. Spør 
Herren hva du skal bidra med av midler, og vær snar med å gi før 
fornuften begynner å diskutere med deg.

Det er noe som heter sannhet. 
Det er noe som heter 
fakta, og det er noe som 
heter virkelighet. Platon, 

en av verdens fremste filosofer, og 
grunnleggeren av Akademiet i Athen, 
hadde en teori om at alt vi kunne se 
rundt oss var en skygge av det virkelige. 
At hele vår tilværelse på jorden var som 
å leve livet i en hule hvor alt var skygger, 
og at solen utenfor hulen var av den 
virkelige verden. At alt i denne verden 
var relativt, og at det stabile, opphavet, 
det fullkomne, det evige, kom fra lyset 
som skinte inn i hulen. Virkelighet 
hos de gamle grekerne hadde samme 
betydning som sannhet. Det greske 
ordet veritas betyr både sannhet og 
virkelighet.

381 år etter Platons død er det 
en romersk guvernør, Pontius Pilatus 
som står fremfor en av sine fanger og 
stiller spørsmålet: Hva er sannhet? 
Han som får spørsmålet ble starten på 
vår tidsregning, og han ble starten på 
sannhetens tidsalder. 

Albert Einstein, regnet for å være en 
av historiens fremste tenkere, hadde 
som sin tese at alt er relativt. Alt med 
unntak av lyset. Albert Einstein hadde 
og den teorien at lysets hastighet var 
det eneste som kunne påvirke tiden, 
og ifølge hans teori så ville tiden stå 
stille når et objekt går raskere enn lysets 
hastighet. Teoretisk så vil en da kunne 
erkjenne at det finnes en evighet der 
lyset møter tiden. Og det var kanskje 
dette Jakob, Jesu bror, hadde oppdaget 
da han skrev sitt berømte brev et sted 
mellom år 45 og år 49 e.kr. Han skriver 
”All …. fullkommen gave kommer 
ovenfra, fra lysenes far, hos ham er det 
ingen forandring eller skiftende skygge.”

Nå har det ikke vært så populært og 
snakket om sannhet eller virkelighet.

Det har ikke vært så mange som 
har spurt etter rett og galt. I stedet er 
det blitt populært å snakke om verdier. 
Jeg blir noe ganger trøtt av verdier. 
Verdier er i sin natur relative. Det er blitt 
en kamp om hvilke verdier som er de 
beste. Hvem som har de beste verdiene 
og hvem er mest moralske. Slik er 
det ikke med sannheten. Sannheten 

er aldri relativ. Sannhet har ingen 
utløpsdato slik som løgnen har. Har 
du tenkt over årsaken til at ærlighet 
varer lengst? Det er fordi sannheten 
ikke er relativ og den har ikke noen 
utløpsdato. Den er varig. Så når 
verdier, empati og solidaritet er blitt 
viktigere enn sannhet så bør vi våkne 
opp.

Og det snakkes mye om solidaritet. 
Norge bruker ca 30 milliarder kroner i 
bistand og det er lite dokumentasjon på 
at den virker. En av de store konfliktene 
i stortinget er hvor mye en skal bruke på 
bistand. Men det er ikke mindre moralsk 
å kutte i bistand enn å være likegyldig 
til hvordan den brukes. Solidaritet 
gjør deg ikke til et godt menneske. 
Skal vi ikke hjelpe andre spør du? 
Jo, for deres skyld, men ikke for din. 
Bistandsindustrien er blitt politikerens 
forlengede arm for å bringe sin egen 
politiske moral inn i andre land. Det er 
den nye imperialismen. Og det gjøres 
med våre skattepenger. Jeg ønsker 
å si: Legg om hele bistandssystemet. 
Fjern begrensningen i skattefritaket, 
og la bistandspengene følge folkets 
giverglede. Flytt makten over bistanden 
tilbake til folket.

Pragmatisme kan være et uttrykk for 
at du tenker selv. Men det kan og være 
et uttrykk for at du ikke står for noe, ikke 
tror på noe og ikke forsvarer noe. Nå du 
er pragmatisk i det sentrale da er din 
troverdighet borte. Alt for ofte aner du 
ikke hvor en politiker står før voteringen 
faller i stortinget eller kommunestyrer, 
og når kritikken kommer legger de 
skylden på at flertallet i partiet mente 
det ene og det andre. Slik slipper en 
å stå til ansvar for noe som helst. Det 
er en sykdom som har spredd seg i 
samfunnet. Ingen har ansvaret og ingen 
tar ansvar - for noe som helst. Og da 
trenger ingen å stå for noe som helst. 
Du tenker kanskje at vi ikke trenger flere 
partier eller flere politikere, men hele 
Europa skriker etter representanter. 
Folket er ikke lenger interessert i hva 
du mener som politiker. De vil vite 
hva du står for, hva du vil kjempe for. 
Velgeren har oppdaget at den som 

ikke står for noe, faller for alt.

Det politiske mantraet for å rekruttere 
nye politikere har vært ”ung og flink”. 
Men folket er trett av ”ung og flink”. 
De ønsker noe helt annet: De ønsker 
troverdighet! Folk er trett av politikere 
som lyver enten de er humanetikere, 
kristne eller hvem du nå enn er. Lyver 
kristne politikere? Det er ikke slik at 
kristne automatisk har integritet? 

Hvis du selv er den som definerer 
hva som er sant vil du alltid tenke 
at du er ærlig, men sannheten er 
ikke subjektiv. I det øyeblikk du gjør 
sannheten subjektiv så bedrar du deg 
selv - og andre. Da er det mye enklere å 
si det som er sant, så slipper du å huske 
hva du har sagt. Løgnen har mange 
former. Sannheten har bare en.

Verden famler nå rundt i mørket, 
og har opplevd noen sjokk de siste 
årene. Den arabiske våren kom som en 
stor overraskelse på hele den vestlige 
verden. Muslimer som gjorde opprør 
mot sine egne ledere i sine egne land. 
I Norge ble man overrasket fordi eliten 
hadde kjøpt løgnen om at det var Israel 
som var problemet i Midtøsten. Så kom 
dette opprøret som en flom av sannhet. 
Men det arabiske folket gjorde opprør 
mot sine egne ledere. Arabere lengter 
også etter frihet. Men blir holdt fanget 
av ideologi, autoritære ledere og vestlig 
feighet. FN har mislykkes i å skape fred 
i Midtøsten. Oslo avtalen har mislykkes 
med å skape fred i Midtøsten. Vi trenger 
noe nytt. 

23. juni 2016 fikk verden et nytt sjokk da 
en folkeavstemming i England stemte 
for Brexit. Folket hadde fått nok av 
overnasjonal styring og undergravelse 
av demokratiet. Folket ønsket ikke 
Agenda 2030, kulturrelativisme 
og verdirelativisme. Folket vil ha 
beslutningsmyndigheten tilbake 
over eget land, og over egne grenser. 
På Stortinget i Norge er det, utrolig nok, 
fremdeles et flertall av de folkevalgte 
som fremdeles ønsker at Norge skal bli 
medlem av EU. Mens folket selv har, i 
klartekst sagt nei. Og nå øker andelen 
mennesker som ønsker ut av EØS 

Sannhet og samvittighetsfrihet 
er bærebjelken i vår sivilisasjon

Tomas Moltus tale – Oslo Symposium 2017

Flytt ambassaden tilbake!
Mange både i inn- og utland snakker om å flytte ambassadene fra Tel 
Aviv til hovedstaden Jerusalem.

Bare en liten detalj: Dere som snakker om flytting bør si “tilbake” 
til Jerusalem. Ambassadene var nemlig der inntil Knesset vedtok 
Jerusalemsloven, at Jerusalem var Israels evige og udelelige hovedstad, 
og araberlandene truet med å skru igjen oljekranene (oljeembargo) til 
de land som aksepterte loven. Alle bøyde av og flyttet ambassadene 
til Tel Aviv. Nå er det snakk om å flytte dem tilbake til Jerusalem. Det er 
helt naturlig.

Gunnar Brudeli
PDK Østfold, Trøgstad
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«Dere skal kjenne sannheten og sannheten 
skal sette dere fri.»

avtalen. Globalisme er en overnasjonal 
styring hvor ingen blir holdt ansvarlig. 
Derfor ønsker folket å få tilbake 
grensene til sitt eget land.

8. november 2016 fikk den vestlige 
verden et nytt sjokk da Donald Trump 
vant presidentvalget i USA. Og i Norge 
har skepsisen til Trump vært ekstrem. 
Det er blitt bygget en egen virkelighet 
om valget i USA. En egen hule om du 
vil. Men spørsmålet tvinger seg frem. 
Hvilken virkelighet lever vi egentlig 
i? 168 av 169 stortingsrepresentanter 
ønsket inderlig Hillary Clinton som ny 
president. Ingen politikere reagerte på 
norske myndigheters overføringer til 
Clinton Foundation. Overføringer som, 
i enhver annen sammenheng, hadde 
vært korrupsjon. Av alle mediehus 
i Norge er det kun et som omtalte 
Donald Trump positivt. Hvem er det 
egentlig som ikke er informert, eller 
hvem sin etikk er det noe galt med? Det 
var ingen som stilte spørsmål ved at 
Hillary Clinton går inn for fri abort helt 
frem til fødselen. 

Så reiser du kanskje etikken og sier 
at i Norge har vi en grense på 12 uker. 
Men er det ikke rart at et menneske 
erklæres dødt når hjertet slutter å 
slå. Men at det samme menneske 
ikke er levende når hjertet begynner 
å slå. 

Bente-Marie Ihlen stiller spørsmålet: 
Hvorfor har sannheten så dårlige kår? 
Og hun svarer selv: Vi mennesker 
er konstruert slik at vi tørster 
etter aksept – det stadfester vår 

eksistensberettigelse. 
(Aftenposten 

27.mai 2001) - 
Men sannhet 
kommer.

Nå er 
Norge dypt 
urolig for at 
USA skal kutte 
i overføringene 
til NATO, ned på 
samme nivået 
som vi selv er 
villig til å bruke 

på egen 

sikkerhet. Det er vel på høy tid at vi blir 
urolige for hvordan vi forvalter vårt eget 
forsvarsbudsjett. I nyhetsmagasinet 
Newsweek kunne vi for noen få år 
siden lese at norske myndigheter 
brukte 3-4 milliarder kroner på å bygge 
Olavsvern, en fantastisk ubåtbase 2 
mil sør for Tromsø. I 2012 bestemte 
Den rødgrønne regjeringen seg, med 
Jens Stoltenberg i spissen, en dag for 
å privatisere og selge ubåtbasen. De 
legger den ut på Finn.no og selger 
den for 38 millioner kroner. Kjøperen, 
en privat investor, leier den så ut til 
Russland. Den øverste ansvarlige for 
fadesen blir forfremmet til øverste leder 
for NATO. 

Vi har et ansvar for å dyrke åpenhet, 
sannhet, ærlighet, integritet og 
frihet. Profesjonelle politikere har 
bygget en kultur hvor veltalenhet 
er viktigere enn konsekvenser. 
Over hele verden reiser det seg et 
krav om at ledere og presse holdes 
ansvarlig. Politikere har til nå kommet 
unna konsekvenser. Den tiden er 
over. Konsekvenser er i ferd med å 
bli moderne. Velgere har fått nok 
av politikere som setter sine egne 
ambisjoner høyere enn sannhet og 
integritet. Folket vil tilbake til kjernen av 
vår sivilisasjon

Historikeren Niall Ferguson 
fremhever 6 grunnleggende årsaker 
som har løftet vestens sivilisasjon:
1. Fri konkurranse for næringsliv og  
    politikk
2. Forskning
3. Eiendomsretten
4. Legevitenskapen
5. Forbrukssamfunnet
6. Arbeidsetikk

Men det er en faktor som løfter en 
sivilisasjon fremfor noe. Og du finner 
det i det enkle ordet ”Sannhet”. Sannhet 
er sivilisasjonens vugge. Uten sannhet 
er det ingen tillitt. Og tillitt er helt 
nødvendig i næringsliv, i helsevesen, i 
eiendomsretten, i politikk og helt inn 
i den nære relasjonen mellom hvert 
enkelt menneske. Når sannheten er 
borte er tilliten borte og vi står igjen 
med læren om den sterkeste rett. 

Sannhet og samvittighetsfrihet 
er bærebjelken i vår sivilisasjon. 
Samvittighetsfriheten er et menneskes 

rettighet til å følge sin overbevisning 
om hva som er sant og rett. Ved siden 
av å være selve fundamentet for 
trosfriheten er den selve fundamentet 
for ytringsfriheten. Hvis norsk presse 
bryr seg om sannhet må dere ta opp 
kampen for samvittighetsfriheten. 
For den er grunnlaget for hva 
dere driver med. I de land 
samvittighetsfriheten er borte mister 
pressefriheten sin betydning. 

Pressen har en gudgitt oppgave i å 
avdekke løgn og dyrke sannheten, 
men pressen har ikke monopol på 
sannheten. Tidligere så kunne en stole 
på pressens trosbekjennelse om at 
«Fakta er hellige, meninger er frie». 
Men når betydningen av sannhet er 
borte står det bare meninger igjen. Og 
da er alt ”falske nyheter” alternative 
fakta og propaganda. Men nå har også 
pressen havnet i folkets søkelys. Ja, selv 
meningsmålinger er blitt utfordret.

Likevel, på en meningsmåling som 
ble offentligjort torsdag denne uken 
mangler dagens samarbeidspartier et 
mandat for en borgerlig regjering etter 
11. september.

Så spør du kanskje: Hva jeg har tenkt 
å gjøre med det? Vel, jeg har tenkt å 
gi Norge et nytt sjokk. Jeg har tenkt å 
komme på stortinget selv. Så jeg stiller 
i Hordaland mot Erna Solberg og Knut 
Arild Hareide. Om jeg har sjanse? Vel 
det er det opp til dere å bestemme.

Partiet De Kristne er et 
avklart borgerlig parti. Det er et 
verdikonservativt parti som vektlegger 
det kristne verdigrunnlaget i 
samfunnet. Det er et parti som er 
tydelig på ekteskapet mellom en mann 
og en kvinne. Det er et parti som ønsker 
å flytte den norske ambassaden i Israel 
til Jerusalem. Det er et parti som vil 
redusere skatter og avgifter for vanlige 
folk. Det er et parti som vil bygge opp 
nasjonalstaten i stedet for å bygge 
den ned. Det er et parti som dyrker 
trygghet og frihet. Og frihet er viktig. 
På samme måte som sannhet er viktig. 
Den politiske verden er begrenset og 
skrøpelig, men også her er det mulig 
å søke sannhet. Og enhver som søker 
sannheten har fått et løfte.

Og dette kan vi gjøre ved å 
investere mer i business, 
innovasjon, hightech, og 
kultur, sa ambassadøren. 

- Spør du en vanlig person i Norge 
i dag: «Hva synes du om Israel?», så 
er svaret «konflikt». Og dette er ikke 
normalt, og det er ikke sånn det 
burde være, for vi burde fokusere 
på de enorme mulighetene vi har til 
å forbedre samfunnet i begge land 
gjennom samarbeid.

Han viste til at han tidligere 
på dagen hadde tilbrakt to veldig 
interessante timer på universitetet i 
Agder.

- Og jeg er overbevist om at dette er 
den rette veien å gå sammen, sa han.  
- Vi må se etter de gode mulighetene 
til å konvertere avtalen, som våre to 
land undertegnet tidligere i år, inn 
til praktiske løsninger av samhandel 
og utvikling. Hvert sekund vi bruker 
på å diskutere konflikten i Midtøsten, 
burde isteden vært brukt på å diskutere 
hvordan vi kan forbedre forholdet 
for folk både i Norge og Israel. Jeg 
vet at det ikke er enkelt, og det er 
viktige saker som pågår som vi ønsker 
og vil gjøre norske myndigheter 
oppmerksomme på. Men konflikten 

- La oss investere energien i konkret samarbeid innen handel og innovasjon, så vi kan 
forbedre livene til folk både i Norge og Israel, sa Israels ambassadør, Raphael Schutz, 
da han talte til vel 120 fremmøtte på møtet i Filadelfia Grimstad 21. februar i regi av 
PDK Aust-Agder.

Mye å tjene på samhandel med Israel

ISRAEL-MØTE: - I kveld er dere på vinnerlaget, men samtidig vet jeg at dere stod med oss også da det var 
mørkt og man ikke visste hvem som ville vinne, sa Israels ambassadør, Raphael Schutz, til de fremmøtte på 
møtet i Filadelfia Grimstad i regi av PDK Aust-Agder.

BEDRIFTSBESØK: Under sitt besøk i Aust-Agder 
besøkte ambassadør Raphael Schutz selskapet 
MacGregor i Arendal som i mange år har vi vært 
tungt involvert i prosjekter utenfor Israel. Her fikk 
ambassadøren blant annet prøve å styre en av de 
mange type kranene som MacGregor står bak.

i Midtøsten, og da snakker jeg om 
helheten, ikke bare forholdet mellom 
jøder og arabere, er det ikke mulig 
for et enkelt land å løse. Selv ikke et 
land med erfaring i konfliktløsing, som 
Norge, vil kunne løse dette.

Ambassadøren oppfordret alle 
til å få med seg talen som den nye 
amerikanske FN-ambassadøren holdt i 
FN kvelden før.

- Her avsløres i klartekst den 
internasjonale falskheten, fordommene 
og hykleriet, sa Schutz.

Fra ide til big business
Blant talerne på Israels-møtet var også 
Erik Selle. Han la vekt på at Norge har 
mye å tjene på samhandel og sterke 
bilaterale relasjoner med Israel innenfor 
olje og gass, innovasjon, forsvar og 
sikkerhet.

- For ambassadøren er dette med 
næringsutvikling og økonomiske 
relasjoner veldig høyt på agendaen, og 
det er noe som vi utelukkende vil tjene 
på i Norge, sa han. - Og så har vi en 
masse «Petter Smarter» også i Norge. 
Vi har masse innovasjon i Norge som 
faktisk Israel kan hjelpe oss å ta til en 
big business.

Takknemlig og rørt
Invitert var også Halgrim Berg, til både 
å tale og underholde med musikalske 
innslag.

- Hvorfor blir jødene hatet slik av 
alle arabiske stater? Og hvorfor er 
det så forferdelig at dette forfulgte 
folket har fått sitt eget land etter 
diskriminering og fordriving gjennom 
hundrevis av år som toppet seg med 
det nazistiske industrielle massemordet 
med 6 millioner døde? Så kom da 
staten Israel i 1948, et land der folket 
kan bo, leve, arbeide, studere, forske 
og etablere nye bedrifter og tiltak. 
Kort sagt så har jødene endelig et 
eget sted å være, og der de kan drive 
viktig verdiskapning. Og til all lykke, 
alt det som nå blir funnet opp, utviklet 
og produsert i Israel kommer alle oss 
andre rundt om i verden til gode, sa 
Berg.

Ambassadørens besøk i Grimstad 
var hans første offisielle.

- Det at jeg ikke kan kommunisere 
på norsk forringer ikke min følelse 
av takknemlighet og begeistring, sa 
Schutz. - Jeg er dypt rørt over den 
varme velkomsten dere har gitt meg. 
Jeg kjenner at jeg er blant venner.

Lisbeth Hoskuldsen
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Arnstein Fedøy (47),  
Vest-Agder
Født i Bergen, bor i Søgne, 
er gift og her tre barn. Har 
tre år på Ansgar Teologiske 
Høyskole, Bachelor i brann 

og sikkerhet, og tar for tiden Master 
Brannsikkerhet. Har vært selvstendig 
næringsdrivende siden 2010 på 
automatiske brannslokkeanlegg, 
har vært HV innsatssoldat (sersjant) 
fra 2005 til 2016, og styremedlem i 
Brannfaglig Fellesorganisasjon siden 
2012.

Er sterkt opptatt av verdigrunnlaget 
til nasjonen. For når sekulariseringen 
overtar, forsvinner friheten. Skolen 
utdanner tapere, spesielt gutter. 
Nyreisning av sann identitet som mann 
og kvinne. Igjen la samfunnet finne 
frem til gode løsninger for å sikre og 
gjøre samfunnet robust i møte med 
kriser. Få på plass et forsvar.

Erik Selle (50),  
Akershus og Aust-Agder
Bor i Bærum, gift, tre 
døtre. Er cand.theol. 
fra Universitetet i 

Oslo. Har arbeidet som feltprest i 
Forsvaret og lærer i Bærum. Er også 
utdannet ved Heimevernets skole- og 
kompetansesenter og tjenestegjorde 
som major i Heimevernet i Bosnia 
i 2007. Var frem til 2014 pastor 
og administrerende direktør i 
Bærumskirken. Ble første gang valgt til 
leder i PDK i 2013.

Profilert Israel-venn og jobbet 
tidligere som rådgiver ved 
Internasjonale Kristne Ambassade 
Jerusalem. Grunnlegger og leder av 
Africa-Israel Initiative som fremmer 
bilaterale og regionale relasjoner 
mellom Afrikanske land og Israel. 
Initiativtager til Oslo Symposium. Har 
vært i Israel minst 60 ganger. Jobber 
for at Norge skal få en ny politisk kurs 
der den judeo-kristne arven preger 

Mange spennende og gode navn befinner seg på toppen av listene foran høstens 
stortingsvalg 11. september. Her er noen av kandidatene som vil være med å gi Norge 
en ny politisk kurs:

På listetoppen
samfunnet, og hvor det er trygghet og 
frihet for alle.

Ingvar Torvik (80), 
Telemark
Bor i Porsgrunn, gift 
med Judith, fire barn, 
12 barnebarn og to 
oldebarn. Maskiningeniør 

fra NTH 1963. Lang karriere ved Hydro 
Porsgrunn. Gikk av med pensjon i 1998 
ved fylte 62 år for sammen med sin 
kone å vie seg helt til arbeidet med 
å styrke og gjenreise familier. De var 
ledere for familiearbeidet i Ungdom I 
Oppdrag i åtte år frem til 1990. Siden 
1990 har de brukt det meste av sin fritid 
til å reise rundt i Norge og undervise 
i de fleste kristne sammenhenger 
om “Kunsten å leve sammen”, og har 
skrevet en bok med samme tittel. 
Vier sitt liv til kampen for å redde 
ekteskapet mellom en mann og en 
kvinne, og familien som Guds gode 
ordning for oss mennesker.

Inger Marit Sverresen 
(68), Østfold
Opprinnelig fra Skafså 
ved Dalen i Telemark, bor 
i Sarpsborg, gift, tre barn. 

Handel- og kontorutdannet og har 
jobbet på forskjellige kontorer, vært 
vikarlærer og startet egen garn- og 
broderiforretning i Sarpsborg som 
hun fortsatt driver sammen med en 
annen. Var i mange år aktiv i KrF. Meldte 
seg i 2012 inn i PDK og har fra høsten 
samme år vært fylkesleder.

Vil kjempe for ekteskapet mellom 
en mann og en kvinne, for at Norge 
må ha en god matvareberedskap og 
at Norge tydelige skal støtte Israel ved 
blant annet å flytte ambassaden til 
Jerusalem.

5. Lill May Vestly (41), Oslo
Bor i Kristiansand, gift og har tre døtre 
og en fosterdatter. Har vokste opp 

som odelsjente på et 
hagesenter og planteskole, 
er agronomutdannet, 
har jobbet som agronom 
og budeie og har 
traktorlappen. Hun 

har studert statsvitenskap, historie 
og media, litt personalpsykologi, 
litt forbrukeradferd og begynte på 
sammenlignende politikk. Ble kjent i 
media i 2010 da hun skrev sin første 
kronikk: «Kjære feminister jeg er en 
husmor fra Sørlandet», som hun sendte 
til åtte av landets aviser som alle tok 
den inn omtrent samme dag. Brenner 
for ekteskapet, familien og barna.

Morten Freberg (62), 
Vestfold
Opprinnelig fra Nøtterøy, 
bor i Tønsberg kommune, 
gift, fire barn. Har drevet 
eget firma i snart 40 år 

som er spesialister på vann til landbruk, 
park og anlegg og idrettsanlegg. Ble 
med i PDK i 2014 og valgt til fylkesleder 
samme år. Gikk inn i PDK fordi vi må 
stille Norge slik at Gud kan fortsette å 
velsigne oss. Det betyr at vi må bli kvitt 
de ugudelige lovene i landet vårt.

Elias Akselsen (69), 
Hedmark
Bor på Skarnes, 
enkemann og har tre 
voksne barn. Musiker og 
sangevangelist utsendt 

fra Skogbygda pinsemenighet. Har 
reist som sangevangelist i mange år. 
Ønsker blant annet å jobbe for en god 
eldreomsorg, og å heve satsene for 
minstepensjonister.

Torolf Nordbø (60), 
Rogaland
Er fra Finnøy utenfor 
Stavanger, gift, tre barn. 
Foredragsholder, forfatter, 
visesanger, komiker og 

inntil i fjor høst 1. vara til bystyret i 
Stavanger for KrF. Meldte seg da ut av 
KrF og inn i PDK. Mener KrF har sviktet 
på mange viktige områder, og at PDK 
har den beste politikken.

Sterk tilhenger av en streng og 
rettferdig innvandringspolitikk, og at 
Norge bør reforhandle eller si opp EØS-
avtalen og Schengen-avtalen.

Tomas Moltu (48), 
Hordaland
Ekte bergenser, født på 
Voss, vokst opp i Bergen 
hvor han har bodd nesten 
hele sitt liv. Master i 

forretningsledelse. Har de siste 20 
årene jobbet som kontraktsansvarlig 
i Statoil. Gift med Marita, varaordfører 
for KrF i Bergen bystyre. Sammen har 
de to jenter.

Var aktiv KrF-politiker i 16 år frem 
til i fjor høst da han meldte seg ut og 
inn i PDK. Kjenner skolefeltet godt og 
er veldig opptatt av innholdet i skolen. 
Gode vilkår for næringslivet er også en 
av kjernesakene.

Øyvind Årdal (61),  
Møre og Romsdal
Bor på Stranda, skilt, to 
voksne barn. Er lektor med 
hovedfag i kristendom, 
lærer i vaksenopplæringa, 

Stranda kommune. Fylkesleder i Møre 
og Romsdal PDK fra 2013.

Er opptatt av abortsaken, 
ekteskapet mellom en mann og 
en kvinne, det at vi ikke skal avgi 
suverenitet til Brüssel, tydelig støtte 
til Israel, god samferdsel og en god 
sosialpolitikk i forhold til alle som faller 
utenfor, pluss mye mer.

Trond Skogaker (54), Sør-Trøndelag
Bor i Trondheim, men er opprinnelig 
fra Innerøya, er gift og har fem barn 
og to barnebarn. Jobber til daglig som 

trafikkleder i Nettbuss i 
Trondheim. Har vært med 
i PDK siden 2013, og vært 
fylkesleder i Sør-Trøndelag 
fra høsten 2016. Brenner 
for en god eldreomsorg, 

et solid HV, forsvar og politi. Var gjest i 
det siste «Ny nytt» programmet til KLM 
i 1978, og har utmerket humoristisk 
sans.

Bjørg Elverum (58),  
Nord-Trøndelag
Bor i Skogn i Levanger 
kommune, er gift, har 
to voksne barn og et 
barnebarn. Er spesielt 

opptatt av ekteskap og familie. Mener 
at ekteskapet er Guds skaperordning 
for mann og kvinne, og at barn har rett 
til å kjenne sin egen mor og far. Er også 
opptatt av at barnet i mors liv skal få 
leve.

Per Hansen (67), 
Nordland
Bor på Leknes i 
Lofoten, tre voksne 
barn og 10 barnebarn. 
Pastor og forkynner i 

pinsebevegelsen hovedsakelig i Nord-
Norge. Nå deltidsforkynner i Sion 
Harstad.

Etablerte fylkeslag i Nordland og 
Troms i 2013. Fylkesleder i Nordland 
fra 2013. Er mest opptatt av etiske 
spørsmål. Har vært medlem av 
KrF, men gikk ut da KrF aksepterte 
homoekteskap på lik linje med 
ekteskap mellom en mann og en 
kvinne. Er opptatt av at kristendommen 
må tilbake i skolen som eget fag 
og at Norge må støtte Israel. Lokalt 
opptatt av å bevare fiskeriene og et rikt 
landbruk. Vil bevare Andøya flystasjon.

Bjørg Sølvi Refvik (59), 
Sogn og Fjordane
Bor i Førde, skilt, tre 
barn og åtte barnebarn. 
Sjukepleier. Jobber 

ved Sentralsykehuset i Førde. 
Brenner for å fremme livets verdi 
fra unnfangelse til naturlig død. I 
kommunen er det viktig med nok 
hender og god kvalitet i eldreomsorg 
og hjelp til funksjonshemma. Elles 
matvareberedskap, et godt forsvar, 
grensekontroll og respekt for 
demokratiet Israel sin rett til eksistens.

TOTALLEVERANDØR AV 
ELEKTROTEKNISKE TJENSTER   
DIN ELEKTRIKER I BREMNES

TELEFON 53 42 21 00
E-POST FIRMAPOST@LOS-ELEKTRO.NO
WEB WWW.LOS-ELEKTRO.NO   
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Jeg satt i går på flyplassen i 
Istanbul på vei hjem fra Israel, 
og skulle se litt på talene fra 
Oslo Symposium, og på vei 

inn for å finne feeden fant jeg en 
fantastisk overskrift i VG hvor de 
skriver at Listhaug er på en omstridt 
kristenkonferanse. Fantastisk påstand! 
Nå er det ikke sånn at VG mener noen 
ting, for VG er så vidt jeg vet ikke 
helautomatisert. Så det er journalister 
og mennesker med en agenda og et 
samfunnssyn, hvilket er helt legitimt, 
som skriver i avisene. Men vi har 
kommet til et tidspunkt i demokratiets 

moderne historie som kan være 
redningen for demokratiet, nemlig at 
vi kan begynne å stille journalister og 
redaktører til ansvar for den agendaen 
de bringer. Så jeg gjorde som Tomas 
Moltu og googlet journalisten. Det er 
jo et utmerket verktøy for demokratiet 
dette google og facebook og sosiale 
medier, til mainstream medias store 
frustrasjon, for nå kan vi jo faktisk kikke 
dem som har makta litt i kortene. Det 
er ingen tvil om at det er mediene som 
sitter på mye av makten i moderne 
demokratier. Så da går jeg rett og slett 
til Linkedin og finner en ung dame som 

selvfølgelig har jobbet i Dagsrevyen, 
TV2 og Vårt Land. Nå er det ikke spesielt 
overraskende at det ryker litt i hodene 
på NRK når vi er sammen her, og når 
journalisten bruker et nedadgående 
SV, som er på vei under sperregrensen, 
som definisjonsmakten på at Oslo 
Symposium er kontroversielt.

Og dere er altså ikke grumsete 
bare fordi Helge Simones er sur. Den 
gode Vårt Land redaktøren bør selv 
tenkte igjennom hva han spiller ut i det 
offentlige rom om ulike bevegelser og 
engasjement.

Vi trenger et skifte 
i norsk politikk

Erik Selles tale - Oslo Symposium 2017

Oslo Symposium blir et slag i luften hvis man ikke samler seg om en politisk kraft 
som kan gi ny politisk innflytelse i Norge. Den neste borgerlige regjeringen må ha et 
verdikorrektiv som er villig til å sette verdikampen først. Det skal Tomas Moltu og jeg 
og flere andre gjøre hvis vi får muligheten til det.

Jeg så talen til Knut Arild Hareide her 
i går, og han er en meget morsom, 
utadvent og blid kar, og en god kristen 
mann. Men jeg ville jo ikke gjøre jobben 
min hvis jeg som partileder i PDK ikke 
tok tak i hva som er galt med Krf. I sin 
tale viste han til to andre gode kristne 
mennesker, som jeg er helt enig i, Jonas 
Gahr Støre og Sylvia Listhaug, men 
resten av talen var en bredside mot 
Frp. Det var jo heller ikke overraskende. 
Aversjonen mot Frp er i grunnen den 
drivende politiske kraften i Krf, og har 
vært det siden Kjell Magne Bondevik.

Og Hallgrim Berg har helt rett. Du 
kan ikke komme inn i politikken og 
drive å endre på sånne små knagger 
som venstresiden gir deg lov til å holde 
på med, og opprettholde en illusjon 
om at du er med på å påvirke norsk 
politikk. Du må jo faktisk ta tak i de 
grunnleggende samfunnsideene som 
må endres, og som har blitt radikalt 
endret i dette landet.

Hvis min kjære farfar hadde vært her i 
dag, så hadde han ikke gjenkjent det 
landet hvor han var søndagsskolelærer 
i Øvre Ervik gjennom en mannsalder, 
fordi vi har sovet. I 2009 inviterte Frp Krf 
med til en omkamp om ekteskapsloven. 
Det var ikke Krf interessert i.

Dagfinn Høybråten omtalte PDK 
som et skadeverk. Ja, det er helt riktig. 
Vi kommer til å være et skadeverk 
mot sosialistisk innflytelse og en 
videreføring av verdiliberalismen i 
Norge.

I 2013 ville Krf gi oss en ny 
borgerlig regjering, og det gjorde 
de jo på en måte, ved å sette seg på 
utsiden og siden sabotere sitt eget 
regjeringsprosjekt. Man kunne brukt en 
politisk kapital til å ta opp igjen kampen 
som ekteskapet mellom en mann 
og en kvinne, for barns rett til mor 
og far. Det gjorde de ikke. De brukte 
all sin politiske kapital til å hindre en 
utredning om mulig næringsvirksomhet 
i Lofoten og Vesterålen. Jeg har lyst til å 
se de arbeidsledige om 10 år som synes 
det var en god ide. Det var et svik mot 
den verdikonservative plattform.

Oslo Symposium blir et slag i luften 
hvis man ikke samler seg om en 
politisk kraft som kan gi ny politisk 
innflytelse i Norge. Akkurat som 
lekmannsbevegelsen gjorde på 
1800-tallet. Da samlet vekkelsesfolket 
seg i et parti som var villig til hva? Jo, 

til å ta kampen mot kirkens høyreparti 
som ville ha et enevelde i dette landet. 
Vi fikk parlamentarismen i 1884 takket 
være at vekkelsesfolket samlet seg i et 
politisk parti som fikk innflytelse nok 
på Stortinget til å endre grunntankene 
i den politikken som ble ført. Det er det 
valget dere står overfor i september 
2017. 

Og jeg tror ingen kan være i den 
ringeste tvil om at Tomas Moltu er 
fullt i stand til å gjøre den jobben på 
Stortinget etter valget.

Jeg skal gi Hans Olav Syvertsen og 
Knut Arild Hareide kred, for jeg synes 
at de gjør mye bra også. Kampen mot 
antisemittisme er veldig viktig og bra. 
Krf bør be om at PDK kommer inn på 
Stortinget, for vi kommer til å bringe ut 
det beste i dem.

Kampen mot rasisme og antisemittisme 
kan aldri legges ned. Det er vi 
alle enige om. Men kampen mot 
antisemittisme i Europa holder ikke 
mål hvis man samtidig delegitimere 
staten Israel. Anti-Sionismen er den 
nye antisemittismen. Og dette må 
politikerne forstå, og det er der de 
svikter inkludert Krf. Israel er det enste 
landet i verden som ikke får lov til å 
definere sin egen hovedstad, og her 
er Krfs problem. For Kåre Kristiansen 
samlet inn 20.000 underskrifter for 
å flytte den norske ambassaden til 
Jerusalem, for mange herrens år siden, 
og det var ikke et politisk spillfekteri. 
Det var noe Kåre Kristiansen mente av 
hele sitt hjerte, og alle de 20.000 som 
signerte. En underskriftskampanje som 
Kjell Magne Bondevik, og siden Knut 
Arild Hareide, effektivt har undergravd.

Hvis jeg kommer inn på Stortinget 
i 2017, så vil den norske ambassaden 
bli flyttet og ligge rett ved siden av 
den amerikanske, så jeg kan få hilse på 
Trump i ny og ne.

I snart fire år har vi hatt en borgerlig 
regjering, og en borgerlig regjering er 
alltid bedre enn en sosialistisk regjering. 
Og det er for meg komplett uforståelig 
at Hareide og Krf ikke en gang klarer 
å tydeliggjøre for velgerne om de 
vil samarbeide med Norges fremste 
avkristningsparti Arbeiderpartiet eller 
en borgerlig flertallsplattform.

Det er helt ærlig og legitimt av 
Krf å si at nå vil vi samarbeide med 
Arbeiderpartiet, men de må fortelle 
det til velgerne før valget og ikke holde 

på med dette dobbeltspillet. Vi er lei 
av fake news, og vi er lei av politisk 
dobbeltspill. Alt er greit, bare stå for det.

I fire år har Frp, Høyre, Krf og 
Venstre hatt mulighet til å stanse 
norske skattebetaleres finansiering av 
terror. Det er en skam at Norge sitter i 
giverlandsgruppen og pøser milliarder 
inn i det mest korrupte, terrorleflende 
regimet vi vet i verden i dag, den 
palestinske selvstyremyndighet med 
Hamas.

Hamas sin facebook side ble 
stengt for to dager siden på grunn av 
oppfordring til terror. Det virker som det 
ikke går inn på antisemittene i Norge 
i det hele tatt. Terje Røed-Larsen sa på 
forsiden av Dagbladet at: «Arafat løy 
hele tiden». Det er noen av oss som har 
sagt det i mange år. Men det er som 
Carl I. Hagen sa i går kveld, at i dag blir 
det vedtatt ting som han ble utskjelt 
som rasist for på 80-tallet. Det er ikke 
relevant lengre hvilke karakteristikker 
VG eller Aftenposten eller andre gir 
Oslo Symposium. Du skjønner at 
den kristne etiske tenkningen og 
samfunnsforståelsen, som ligger til 
grunn for dette arrangementet, er 
nøyaktig det samme perspektivet som 
drev Hans Nilsen Hauge, Martin Luther, 
John Locke og William Wilberforce. 
Kampen mot slaveriet ble vunnet i 
vesten av en mann som ble født på ny 
og hadde bibeltroskapen i høysetet. 
Oslo Symposium er styrt av de samme 
ideer som rådet hos Abraham Lincoln, 
som var villig til å ta en grusom krig 
for å avskaffe slaveriet i USA. Vi står på 
den samme plattformen som Ronald 
Reagan og hans hjerte for det ufødte liv. 
Og vi står i grunnen for det samme som 
Kåre Willoch på 80-tallet. Det er han 
som har forandret seg og Høyre som 
har mistet de verdiene de skal være 
konservative på.

Derfor, hvis du stemmer det samme 
til høsten som du gjorde sist, så vil 
du få det samme resultatet. Hva vil 
du få da? Da vil du få trusselen om 
aktiv dødshjelp fra Frp, og åpning for 
surrogati. Man leker med mennesker 
i vår tid. Man ofrer fremtiden på 
egoismens alter i en hedonistisk 
tidsalder vi aldri har sett maker til.

Barns rett til mor og far, vi er alle 
et produkt av arv og miljø, en kamp 
jeg aldri hadde trodd at vi skulle ta i 
dette landet. Jeg skal gjerne gå i tog 
sammen med Knut Arild Hareide, både 
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FYLKESLEDER I Østfold
Våre fylkesledere:

mot diskriminering, terror, rasisme 
og antisemittisme. En terrorbombe 
mot muslimer, jøder, homofile eller 
heterofile, er en terrorbombe mot 
demokrati, frihet og trygghet. Enhver 
terrorbombe er en bombe mot oss 
alle sammen. Men man må innse, også 
Krf, at det pågår en sivilisasjonskamp 
om fremtiden i landet vårt. Ekteskapet 
mellom mann og kvinne, barns rett til 
mor og far fordi Kari og Lise kan ikke 
få barn selv om det står på forsiden 
av Dagbladet. Per og Pål kan ikke få 
barn selv om det står på forsiden av 
Dagbladet. Jeg har dyp respekt for Per 
og Pål og Kari og Lise, og vi er dypt imot 
diskriminering av noen, men det er ikke 
det dette handler om lengre. Vi trenger 
et skifte i norsk politikk.

Men det som virkelig skremmer vann 
av meg er at fra mitt gamle parti på 
80-tallet, det kommer aldri et tiår 
igjen som 80-tallet, unge Høyre og 
Kåre Willoch, det var en fantastisk 
tid. Men det er dypt sjokkerende at 
fra det partiet vi alle hadde forventet 
skulle stå opp for individets trygghet, 
så kommer forslaget om å fjerne 
kontanter. Å fjerne kontanter i et 
samfunn er å fjerne frihet og demokrati. 
Det er å ønske velkommen det 
totale overvåkingssamfunnet. Da er 
politistaten her. Og det er helt utrolig 
at folk på borgerlig side tenker i den 
gaten i det hele tatt. Vi må stå opp for 
friheten og tryggheten. Vi må kjempe 
for demokratiet, for det angripes 
fra alle kanter. Den neste borgerlige 
regjeringen må ha et verdikorrektiv som 

er villig til å sette verdikampen først. 
Det skal Tomas Moltu og jeg og flere 
andre gjøre hvis vi får muligheten til 
det.

Jeg har vokst opp i Bangladesh, et av 
verdens fattigste land, et av verdens 
største muslimske land. Jeg glemmer 
aldri klokken fire om morgenen på 
et tog fra Sylhet i nord til Dhaka i sør, 
et tog som stoppet i alle landsbyer. 
Klokken fire om morgenen titter jeg 
ut av vinduet og ser en ung mor, tynn 
som bare det, blind og med et lite 
barn på armen, som går og tigger med 
en utstrakt hånd. Sånt brenner seg 
inn i netthinnen, og er en drivende 
kraft resten av livet for det man driver 
med. Men Clausewitz sa at krigføring 
er forlengelsen av statens politikk. 
Nå er det blitt sånn at bistand er blitt 
forlengelse av norsk politikk, og norsk 
bistand har blitt en forlengelse av norsk 
arbeiderpartipolitikk, fordi både Høyre, 
Krf, Hareide og Bondevik har egentlig 
ikke noen annen utenrikspolitikk 
enn det som pågår i UD når Ap har 
ministeren. Vi kan kappes i snillisme 
uten at det vil endre noen ting. 
Bistandsindustrien er sammen med 
journalister de som burde ta mest 
selvkritikk i den nærmeste tiden. Vi 
trenger å sette individet fri. Vi trenger 
å slippe grasrota fri. Vi trenger å satse 
på innovasjon og entreprenørskap 
over hele linjen. Fordi, som Margareth 
Thatcher sa: «The problem with 
socialism is that soner or later you run 
out of other peoples money.»

Vi vil ha langt mer skattelette enn 

det vi har i dag, for givertjeneste til alle 
de som gir for å redde mennesker som 
den moren med barnet. Venstresiden 
og verdiliberalistene er livredde for det, 
for de vil heller ta dine skattepenger 
og gi de pengene til sine egne 
bistandsorganisasjoner, for det er jo 
ingen som gir noe til en gud de ikke 
tror på. Det er kristenfolket og den 
verdikonservative kjerne som bygger 
sine egne aviser, tv-stasjoner, bedrifter 
og industrier, for vi får ikke noe fra 
staten. Den egentlige livskraften ligger 
på høyresiden. Jeg har nesten lyst 
til å si som Åge Samuelsen: «Gud er 
høyremann», men jeg skal ikke dra det 
så langt.

Du må forstå et det er et alvor i dag. Vi 
har et vindu som vi aldri her hatt før. 
Vi har fått Brexit. Vi har fått president 
Trump. De samme ekspertene som ikke 
hadde et klu om hva som skulle skje i 
England og USA, de samme folka sitter 
nå i tv-stuen din hver eneste dag og 
forklarer hvorfor det gikk som det gikk. 
Er det mulig? Man bruker eksperter på 
tv som aldri har vært i USA! Hallo! Man 
må være nordmann for ikke å reagere 
på noe sånt.

Her om dagen var det en votering i 
Stortinget som gikk motsatt vei av det 
alle hadde forventet, fordi politikerne 
satt og så på ski-VM. Det er en sånn 
disrespekt for nasjonalforsamlingen, at 
mitt forslag til dere i 2017 er: stem kun 
på partier som ikke er representert på 
Stortinget i dag. Vi trenger en skikkelig 
utskifting.

Inger Marit ble tidlig med i PDK. 
Da Terje Simonsen og Erik Selle 
besøkte Østfold i 2012 på sin reise 
landet rundt, bestemte hun seg for 

å engasjere seg i det nye partiet. Og i 
september samme år ble det startet 
fylkeslag i Østfold, hvor hun ble valgt 
som leder. Samme høst var hun med i 
oppstarten av partiets første registrerte 
lokallag, PDK Sarpsborg. Hun ble også 
med i programkomiteen med Bjarne 
Bjelland som leder.

Opprinnelig er hun fra Skafså ved 
Dalen i Telemark, men endte opp i 
Sarpsborg i 1972 da hun giftet seg med 
en bonde fra Østfold, en ekte særping, 
og tre barn har fått ha sin oppvekst 
hos dem. Mannen har tatt hånd om 
gårdsdriften mens Inger Marit, som er 
handel- og kontorutdannet og startet 
sin kontorkarriere som sekretær for 
Trygve Bjerkrheim i Misjonssambandet, 
har jobbet på forskjellige kontorer, vært 
vikarlærer og startet egen garn- og 
broderiforretning i Sarpsborg som hun 
fortsatt driver sammen med en annen.

KrF gav opp kampen for 
ekteskapet
I begynnelsen av 1980 var hun leder i 
menighetsrådet i Holleby menighet. Hun 
drev barneforening og søndagsskole 
i lokalkretsen, og ble så spurt om å 
engasjere seg i KrF hvor hun meldte seg 
inn som medlem på 80-tallet. Hun satt i 
kommunestyret i Tune for KrF, som vara 
en periode og deretter en periode som 
fast. Da Sarpsborg 1. januar 1992 ble slått 

sammen med Tune, Varteig og Skjeberg 
til nye Sarpsborg storkommune, ble hun 
leder av første felleslaget, og dernest de 
fire lagene som ble slått sammen til ett, 
et verv hun hadde frem til 1995. Hun tok 
så pause fra politikken frem til 2008, men 
ble da leder igjen i Sarpsborg og var det 
frem til 2012 da hun meldte seg ut av 
KrF. På slutten var hun også nestleder i 
fylket, dessuten i tre perioder medlem av 
kontrollutvalget i kommunen.

- Jeg engasjerte meg sterkt da 
ekteskapsloven var oppe, forteller hun. 
– Jeg etterlyste valgkampmateriell, noe 
Dagfinn Høybråten lovte at vi skulle 
få. Han var enig i at vi skulle engasjere 
oss. Men det kom aldri noe materiell, så 
saken var lagt død allerede da. Og da 
den nye ekteskapsloven var vedtatt kom 
en KrFer som var gruppeleder i bystyret 
i Sarpsborg ut av skapet, og stod frem 
offentlig om at han var homofil. Da jeg 
uttalte til avisen at det ikke ville være 
forenlig å være gruppeleder for KrF 
dersom han fikk samboer eller giftet seg, 
ble det mye medieoppstyr. Jeg trodde 
jeg uttalte meg i samsvar med hva KrF 
stod for, men ting hadde nok endret seg 
underveis i KrF mens jeg hadde pause.

Den manglende viljen og ønsket 
om å kjempe for ekteskapet mellom en 
mann og en kvinne var en viktig årsak til 
at Inger Marit i 2012 meldte seg ut av KrF 
og inn i PDK.

- Vi hadde hatt en aktiv bønnegruppe 
i KrF, og mange av oss gikk over til PDK 
og fortsatte med bønn der, forteller hun.

Brenner for Israel
En dyp forståelse av hva Israel er og 
jødenes betydning fikk hun og mannen i 
forbindelse med sitt første besøk i landet 
i 1987 på løvhyttefesten.

- Det forandret vårt liv, forteller Inger 
Marit. - Det var en ny dimensjon som kom 
inn. Det ble utrolig viktig for meg å se at 
Bibelen er sann. Jeg så at profetiene gikk 
i oppfyllelse. Siden har jeg vært veldig 
opptatt av at vi må flytte ambassaden 
til Jerusalem, og at Judea og Samaria er 
Israels hjerteland. Jeg er også veldig glad 
for at PDK er for en enstatsløsning.

Som bondekone er hun også opptatt 
av landbruket, at det blir lagt til rette 
så bøndene kan drive slik at vi har et 
velfungerende landbruk over hele landet.

- Det dreier seg ikke minst om 
matvareberedskap, understreker Inger 
Marit. - Da kan man ikke bare legge 
ned, for det tar så lang tid å dyrke 
opp igjen. Jeg synes vi har mange 
viktige saker. Abortsaken, forsvaret 
og grensekontrollen er viktig. Vi må få 
kristendommen tilbake i skoleverket. 
Med den nye ekteskapsloven 
forandret de lærebøkene. Nå 
får ikke barna lov å skrive 
det de mener er riktig, at 
alle barn bør ha en mor 
og en far. Slik kan vi 
ikke ha det! Vi har mye å 
kjempe for!

Lisbeth Hoskuldsen

Vil ha omkamp om ekteskapsloven 
og tydelig støtte til Israel
- Vi må kjempe for ekteskapet mellom en mann og en kvinne, sørge for at Norge har en 
god matvareberedskap og gi vår tydelige støtte til Israel, sier fylkesleder og listetopp 
Inger Marit Sverresen. – Lokalt er vi opptatt av at den nye jernbanetraseen må gå 
direkte gjennom Østfold.

«Den manglende viljen og ønsket om å kjempe for ekteskapet 
mellom en mann og en kvinne var en viktig årsak til at Inger Marit 
i 2012 meldte seg ut av KrF og inn i PDK.»

BJØRN ENGEN BRØYTING 
OG TRANSPORT AS

Vi fjerner snøen for deg 
som bor i Grimstad-
området. Tlf. 951 42 965

PDK-magasinet / apr 2017 13Nr 2/17  4. årgang12



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 ! 

Nytt lokallag i Ålesund

Ålesund har fått lokallag. Leder er Ole Gerhard Steen (65) som for 20-25 år 
siden var aktiv i Senterpartiet, og satt på fylkestinget for Sp som den yngste 
av samtlige da han var i 30-årene. Men da Sp vedtok at homofile og lesbiske 
skulle kunne adoptere barn, meldte han seg ut, og har siden vært politisk 

nøytral, slik han selv uttrykker det.
Steen har også vært engasjert i Den norske kirke, blant annet som formann i Ellingsøy 
sogneråd. Men etter at kirkemøtet i 2016 sa ja til vigsel av homofile, meldte han seg ut 
av kirken.

Han stemte PDK ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015, og i august i fjor meldte     
  han seg inn i partiet etter blant annet å ha krysset av «ja» på samtlige punkter på en      
           brosjyre om partiets politikk.

Nytt styre 
i PDK Sandnes
PDK Sandnes hadde årsmøte i Sandnes Rådhus torsdag 
9. februar. Her ble det valgt et nytt styre som består av fra 
venstre: Vigdis Hetland Hadland, Johannes Lian, Marit Bjerga, 
Terje Øgreid, Roald Soma Nessa og Jofrid Øgreid. Eldbjørg 
Engebretsen Øgreid var ikke til stede da bildet ble tatt.

På toppen i Sør
PDK Aust-Agder holdt nominasjonsmøte 16. mars. Her er den 
muntre gjengen som besitter de fire øverste plassene: fra 
venstre fylkesleder Einar Christensen på andreplass, Erik Selle 
på toppen, Lill May Vestly på tredjeplass og Bjørn Arne Engen 
på fjerdeplass.

Ole Gerhard Steen 
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På www.pdkconvention.com finner du all nødvendig 
informasjon om vårens viktigste konferanse, PDK 
Convention. Meld deg på i dag! Få med deg hele 
konferansen lørdag og søndag for bare 1500,- kroner 

inkludert lunsj begge dagene. Har du kun mulighet til å være 
med på konferanse lørdag så er prisen 835,- kroner inkludert 
lunsj. Velger du å være med kun søndag så er prisen 
835,- kroner inkludert lunsj. Konferansedeltagerne har full 
tilgang til alle sesjoner de dagene de er påmeldt til. Og vær 
oppmerksom på at konferanseavgiften må være betalt 
for at påmeldingen skal være gyldig.

- Og når det gjelder rombestilling så har vi reservert 50 
rom på Radisson Blu Plaza Hotel, forteller Natacha Gatete, 
prosjektleder for PDK Convention. - Prisen er kroner 1695,- 
per enkeltrom per natt. For dobbeltrom er prisen kroner 
1895,- per natt. Romprisene inkluderer en super frokostbuffe. 
Bestillingskoden er: PDK217. Bestillingsfrist er 15. mai 2017. 
Her er det førstemann til mølla som gjelder. Rom som ikke 
er reservert innen denne datoen vil bli sluppet og lagt ut 
for annet salg. Hvordan reservere rom? Ring telefon: Ring 
22058000 og trykk 2 for rombestilling. Internett: http://www.
radissonblu.com/plazahotel-oslo

- Hver gjest betaler direkte på hotellet ved avreise.

Alternativ overnatting kan være P-Hotel, Anker Hotel eller 
Ekeberg Camping.

Websiden til PDK Convention vil bli fortløpende oppdatert 
med talere og informasjon. I tillegg til spennende talere fra inn- 
og utland vil det under konferansen blant annet bli boksalg, 
stands og tid til å møte foredragsholdere, og du vil være med 

på å gi Israel, Europa og verden et nytt Oslo. PDKs fremste 
stortingskandidater er tilstede under konferansen.

- Intensjonen med PDK Convention er å etablere en 
nasjonal røst av verdikonservative profiler som setter frihet, 
trygghet, forsvar, beredskap, Norges verdiplattform, familien, 
demokrati, folkestyre, lokaldemokrati og grasrotengasjement 
på dagsorden innfor valget i 2017, sier Natacha. – PDK 
Convention vil være med å utruster deg i den viktige kampen 
for Norges fremtid.

Slik melder 
du deg på 

Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Natacha Gatete

Meld deg på PDK Convention 27.-28. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo, ved å 
registrere deg på www.pdkconvention.com Har du ikke tilgang til internett eller 
mulighet til å sende e-post til pdkcovention@gmail.com for påmelding, så spør noen 
om hjelp eller send et brev til: Natacha Gatete, Ødegårdsveien 4, 1274 Oslo innen 
1. mai.


