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Velkommen til et nytt 
nummer av PDK-magasinet.  
Her vil du møte saker og 
personer i og utenfor partiet 
vårt, som alle kjemper for 
samme retning for landet 
og saker som må på den 
politiske dagsorden. Er det 
behov for PDK, tenker du 
kanskje? Ja, det vil jeg si, det 
er større behov for PDK enn 
noen gang. Norge trenger et 
verdikonservativt borgerlig 
parti med nasjonalstat og 
familie i sentrum, bygget på 
det kristne fundament.

Hvis nasjonalstaten 
undergraves og reduseres 
vil demokratiet bli borte, og 

når familien svekkes og undergraves 
forsvinner limet i samfunnet og den 
viktigste og tryggeste dannelses- 
og oppfostringsinstitusjonen i 
samfunnet. Fungerende familier 
er samfunnsøkonomisk lønnsomt, 
og skaper den beste ramme for et 
barn å vokse opp i. En sterk og fri 
nasjonalstat sikrer demokrati og 
frihet i en turbulent og usikker verden 
med mange totalitære regimer og 
undertrykkende despoter. FN er ikke 
et verdensparlament, og flertallet der 
har ikke den samme agenda som et 
demokrati bygget på judeo-kristne 
verdier. FN har blitt en organisasjon i 

strid med sin opprinnelige intensjon, 
og et verktøy for islamsk innflytelse 
og totalitære agendaer med 
antisemittisme som den dominerende 
faktor.  I dette klima skal PDK heve 
sannhetens fane høyt, og vi skal 
kjempe for trygghet og frihet for alle.   
 
Frihet og trygghet for alle betyr ikke 
grenseløshet eller lovløshet. Frihet 
og trygghet skapes av lover og 
strukturer. Grenseløs frihet er tyranni, 
og derfor må enhver stat bestemme 
hvilket ideologisk grunnlag man 
skal bygge staten på. Velger man 
nasjonalstaten kan ikke grenseløs 
migrasjon tillates, da undermineres 
nasjonalstaten. Derfor er PDK mot 
FNs Globale Migrasjonsplan. Denne 
planen behandles i parlamentene 
i Europa, men i Norge skal Erna 
Solberg få den signert uten debatt 
gjennom ansiktsløse byråkrater 
i UD. En skam for Erna Solberg, 
og en avskjedsgrunn. Høyre 
trenger en ny statsminister 
og partileder. Erna Solbergs 
neglisjering av forsvaret og 
servile og aktivistiske holdning 
til overnasjonal jurisdiksjon i 
Norge gjør at nasjonalstatens 
venner på borgerlig side nå 
må kreve en kursendring i 
regjeringen.  Når migrasjon har 
blitt en menneskerettighet 
moralsk og politisk vil den 
straks bli det juridisk. Når 
man fastslår at dette må 
håndteres på globalt 
nivå gjennom FN på 
nasjonalstatenes 
vegne, MÅ vi si STOPP. 
Land etter land 
trekker seg ut, men i 

Norge er det knapt debatt. 

FNs Globale Migrasjonsplan må som 
et minimum bestemmes av det norske 
folk gjennom en folkeavstemning, 
inntil det må den avvises og ikke 
signeres av Norge. 

Den legger grunnen for et klart 
brudd på Grunnloven og er et 
eklatant angrep på nasjonalstaten. 
Gjennomføres dette slik det foreligger 
nå må man vurdere helt nye rettslige 
tiltak mot regjeringen Erna Solberg. 
Slik det nå gjøres i ACER-saken. 

PARTIET DE KRISTNE BEHØVES 
MER ENN NOEN GANG

I 2015 foretok barnevernet i Naustdal en regelrett 
kidnapping av de fem barna til Marius og Ruth Bodnariu. 
Det var helt åpenbart fra begynnelsen at dette var et 
grovt statlig overgrep, gikk langt ut over barnevernets 
fullmakter og kan i beste fall ansees som en grov 
feilvurdering av saksbehandlere i Naustdal barnevern.  
Advokat Roger Kista ved Christian Legal Center i London sa 
til avisen Dagen at saken er gjennomsyret av religiøse og 
kulturelle fordommer. Tidligere dommer i den Europeiske 
Menneskerettighetskommisjonen (EMK) uttalte: «Jeg er 
ikke i tvil om at Naustdal-saken er en uakseptabel krenking 
av både barn og foreldre uavhengig av hvordan dette går 
i Strasbourg.» Saken ble klaget inn for Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen. 

Marius og Ruth Bodnariu ble siktet for familievold, men 
fikk barna tilbake i juni 2016 etter massiv kritikk mot 
barnevernet i inn- og utland. Familien har nå flyttet til 
Romania. Foreldrene erkjente at de hadde gitt barna 
klaps på baken og trukket dem etter ørene. Dette er altså i 
barnevernets verden i Naustdal grunn nok til å traumatisere 
en hel familie, kidnappe fem barn og plassere dem i tre 
forskjellige fosterhjem og kriminalisere to foreldre som 
elsker sine fem barn.  Familien var pinsevenner, og i miljøet 
rundt er det mange som har liten tvil om at dette var en 
faktor i barnevernets vurderinger. 

Som partileder i PDK gikk jeg tidlig ut og protesterte kraftig 
mot dette overgrepet. En etatsleder i det offentlige må 
stå til ansvar for etatens handlinger, så også barnevernet. 
Jeg linket på Twitter og Facebook til en side med navn på 
barnevernslederen i Naustdal. Avisen Vårt Land tar kontakt, 
og en ganske uforskammet og foraktfull journalist er så 
vennlig å gi meg omtale for dette. Han var åpenbart ikke 
upartisk, men helt åpenbart rasende i sin egen sannhet 
om hvor ekstrem PDK var som kunne ta stilling for en 
familie som led overgrep fra barnevernet. Dette ble dog en 
velsignelse. Takket være Vårt Land begynte flere i samme 
situasjon å ta kontakt, og senest i forrige uke var jeg vitne i 
en rettssak hvor verdens beste pappa er fratatt sine barn på 
grunn av et lukket system med en grunnleggende ukultur 
og uten nødvendige kvalitetssikringsmekanismer. 

I oktober var jeg i Polen og besøkte tre norske familier 

på flukt fra barnevernet. Gjennom fellesskap med disse 
familiene møtte jeg barn og foreldre som elsket hverandre, 
var trygge hos hverandre og som klynger seg til hverandre 
i kampen mot en umenneskelig overmakt. Økonomisk 
ruinert, ødelagt skolegang, spredte familier, traumer 
og smerte. Likevel glede, takknemlighet, varme og håp 
over å få være sammen trass en usikker fremtid. Jeg fikk 
følelsen av å sitte med forfulgte fra totalitære regimer, 
som i Sovjetunionen, Iran eller kristne på Vestbredden. Har 
vi virkelig fått en overgripende stat i mitt kjære Norge? 
Empirien sier utvetydig ja. 

Det er viktig å understreke at jeg er fullt kjent med behovet 
for et barnevern som fungerer etter hensikten. Jeg har selv 
jobbet på barnehjem og fått en toåring i armene ut av en 
politibil, hvor barnet ble funnet i et narkoreir i Oslo med 
mor og alle andre liggende strødd fulle av narkotika. Jeg er 
fullstendig klar over at mishandling og seksuelle overgrep 
skjer med barn. Derfor er det så viktig å implementere 
kvalitetssikringsmekanismer som gjør at statens 
overgrep ikke finner sted, mens barn som lider overgrep 
samtidig får det nødvendige hjelpetiltaket de trenger. 
Til sammenligning er PDK et lov og orden parti med 
erkjennelse om at et sterkt politi er nødvendig for et trygt 
samfunn. Nettopp derfor er det viktig å sikre mekanismer 
som hindrer politiovergrep og er en buffer mot uønsket 
kulturutvikling i en nødvendig etat som skal bruke vold når 
nødvendig. Slik er det med barnevernet også, og per i dag 
er barnevernet ute av kontroll. Det må vi gjøre noe med. 

Reformasjonen starter nå, og den vil bli synliggjort ved valget 
i 2019. Vil du være med på laget? Vi trenger din stemme, ditt 
medlemskap og at du fremsnakker PDK. Sammen er vi sterke, 
og PDK behøves mer enn noen gang.  

Erik Selle partileder 

I oktober var jeg i Polen og besøkte tre norske familier på flukt fra barnevernet. 
Gjennom fellesskap med disse familiene møtte jeg barn og foreldre som elsket 
hverandre, var trygge hos hverandre og som klynger seg til hverandre i kampen 
mot en umenneskelig overmakt. 

Har vi virkelig fått en over- 
gripende stat i mitt kjære Norge? 

MER FRA ERIK
Du kan få medlemshilsen fra partileder  
Erik Selle på e-post jevnlig ved å melde 
ifra til post@dekristne.no
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Dagens forsvar er basert 
på et massivt overfall på 
Norge, så enøyd er norsk 

forsvarsplanlegging, sier Sjak R. 
Haaheim i Styrk Heimevernet. – Vi tar i 
liten grad hensyn til andre trusler som 
er vel så relevante, og da tenker jeg 
særlig på gråsonekrigføring av typen 
«små grønne menn» som plutselig 
dukker opp, sånn som vi så på Krim 
i 2014. Vi tenker lite på angrep på 
cyberdomenet. Man kan jo bare tenke 
seg konsekvensene hvis banktjenester 
eller telekommunikasjonstjenester 
blir slått ut, enten i cyberdomenet 
eller ved fysiske, uforklarlige anslag. 
Det vil føre til kaos i Norge i løpet av 
få timer. Man tenker heller ikke på 
terrortrusselen. Det skal bygges et 
flott, nytt beredskapssenter, og det 
er fint, men dette er ikke i seg selv 
i stand til å hindre terror. Det er det 
bare mennesker på bakken som kan. 
Og så har man ikke tatt inn over seg 
at samfunnet også trenger beredskap 
mot mer uvær. Vi fikk et godt eksempel 
på det i sommer da det var behov for 
mange til å slukke skogbranner. 

Dessuten er det i dagens 
forsvarsplanlegging viktig å bygge 
forsvarsvilje i befolkningen. En 
nasjons forsvar består av to ting: Det 
ene er forsvarsevnen. Det vil si kuler 
og krutt. Det andre er forsvarsvilje, 
befolkningens motstand mot en 
aktuell fiende. Ved gradvis å redusere 
verneplikten, og å gjøre forsvaret til 
noe som er fjernt fra folk, så tar man 
vekk halvparten av en nasjons samlede 
forsvar.

Er vi klar til krig i kveld?

Dette er et spørsmål vi må stille oss, 
sier Haaheim. – En krise eller en krig er 
ikke noe som kommer med lovpålagt 
varsel. Det kommer plutselig. Hvis 
svaret på spørsmålet er nei, så må 

vi ta noen fundamentale grep i all 
forsvarstenkning.

I dag hviler forsvaret av Norge i stor 
grad på at NATO berger oss.

Men det forutsetter to ting, sier 
Haaheim: – For det første så må krisen 
være av en slik art at artikkel 5 utløses. 
Det er en terskel for når NATO går inn. 
I et senario med «små grønne menn», 
med terror og uforklarlige ting, så 
er det ikke sikkert at vi når denne 
terskelen. Og hvis det oppstår kriser 
der NATO ikke griper inn, så må vi være 
i stand til å håndtere disse. Og hvis 
det oppstår kriser som er av en sånn 
karakter at NATO griper inn, så må vi 
være forberedt på å klare oss selv frem 
til de kommer, og det kan ta tid.

Meningsløs debatt

– Det er nå på høy tid at politikerne 
slutter å bruke tid og energi på å kaste 
skyld på hverandre for hva som er gjort 
eller ikke er gjort, sier Haaheim. – Mye 
av forsvarsdebatten har dreid seg om 
dette de siste 15-20 årene, og det er 
en helt meningsløs debatt. Historien 

får vi ikke gjort noe med. Det eneste 
vi kan påvirke er det som skjer i dag 
og i morgen. Fokuset må endres til å 
dreie seg om hva slags forsvar Norge 
trenger. Det er helt avgjørende for 
debatten fremover.

Pengene går til byråkrati

Det er nå på tide å ta en grundig 
gjennomgang av hva vi bruker 
forsvarspengene til. Forsvarsbudsjettet 
må gå til kuler og krutt og ikke 
blyanter og binders. En alt for stor 
del av dagens forsvarsbudsjett går 
til byråkrati. Kun en tredjedel går til 
operative kampavdelinger. 

– Norge kan lære av Finland. De har 
seks ganger så mange soldater på 
bakken sammenlignet med Norge. 
De har mer enn dobbelt så mye av 
alt som seiler, flyr og smeller, og de 
bruker bare halvparten av et norsk 
forsvarsbudsjett.

– Man kan diskutere opp og ned om 
Norge bør betale 2 prosent av BNP til 
forsvar, men det har ingen hensikt å 
pøse penger inn i en pengepung som 
lekker, sier Haaheim.

Økende forsvarsdebatt

– Det som imidlertid er bra er at stadig 
flere engasjerer seg, sier han. – Vi har 
rundt 50 000 på Styrk Heimevernet 
sine plattformer som deltar i debatten 
og følger debatten. På Facebook-
grupper og i sosiale medier er det 
også noen titalls tusen som er med på 
en økende forsvarsdebatt. Det er et 
uttrykk for forsvarsvilje blant folk, og 
det er jeg veldig glad for.

 
Lisbeth Hoskuldsen

Norges forsvarsevne er på et historisk lavmål. Vi er på mange måter dårligere 
rustet nå enn hva vi var 9. april 1940.

HV: Sjak R. Haaheim, Styrk Heimevernet

Mennesket er et evighetsvesen, 
men gjennom et kortere eller 
lengre liv vil vi også knyttes 
opp mot jordiske, materielle og 
dermed forgjengelige verdier. 
Bibelen kaller disse for den 
urettferdige mammon.

Ved livets avslutning kan 
disse verdiene bli overført til 
etterkommere og arvinger. 

Men livssituasjonene er forskjellige 
og vi ville gjerne få gjøre leseren 
oppmerksom på en alternativ 
forvaltning av formuen som er knyttet 
opp til deg i alderdommen.

Det er mulig å testamentere deler av 
eller hele formuen til Partiet De Kristne. 
Det gjelder både pengebeløp og fast 
eiendom. Mange ideelle organisasjoner 
får inn store beløp på denne måten. 
Da vil verdier du har slitt for og 
opparbeidet gjennom et langt og 
målrettet liv, løfte fram det budskapet 
du søkte å formidle, også etter din død.

Det gjelder budskapet om fosterets 
absolutte rett til liv, og samfunnets 
plikt til å legge til rette for det, 
budskapet om den flotte gudgitte 
ordning som vi kaller ekteskapet 
mellom en mann og en kvinne, 
budskapet som formidler behovet 
for trygghet for staten Israel og de 
som bor der, og budskapet som 
framhever en god og sunn forvaltning 
av samfunnets fellesgoder, sett i lys av 
Bibelens forvalterperspektiv.

Kort sagt: Etter din død vil da dine 
midler være med å løfte fram «Gud i 
samfunnet» for videre slekter.

Ønsker du mer orientering om dette, 
så ta gjerne kontakt med meg.

Mobil: 901 95 618  
E-post: havar@dekristne.no

 
Håvar Fjære  partisekretær

Vi trenger flere sponsorer  
til PDK-magasinet!
Åtte personer har inngått avtale om å være faste sponsorer av PDK-
magasinet. En stor takk til dere. Det betyr mye.

Men vi trenger mange flere. Som skrevet i forrige nummer så ønsker vi å 
gi ut PDK-magasinet 6 ganger i året. Det koster omkring kr. 50 000 å gi 
ut ett nummer. Dersom 500 kunne tenke seg å gi kr. 100 x 6 i løpet av 

et år, så var vi i mål. Det er et stykke igjen før vi har nådd dette målet! Alle andre 
beløp er selvsagt også kjærkomne. Poenget er at vi ønsker faste sponsorer, slik at 
vi har en forutsigbar økonomi. Du tenker kanskje at du har betalt for magasinet 
allerede gjennom medlemsavgiften! Partiet har en ganske slunken kasse og 
pengene skal rekke til så mye. Det er derfor vi spør om du kan bli en magasin-
sponsor. Ring meg eller mail meg hvis du har mulighet til å bidra. 
 
Mobil: 952 98 848 eller e-post til: redaksjonen@dekristne.no

Lisbeth Hoskuldsen  redaktør

TESTAMENTARISKE GAVER Forsvarsevne på 
historisk lavmål

PDK-magasinet  
på e-post:

Hjelp oss å spare utgifter 
til porto og trykking. Få 
magasinet tilsendt på 
e-post. Ta kontakt med: 
redaksjonen@dekristne.no
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Fikk nok da Jagland 
kysset Arafats føtter

Det er særlig venstresidens 
boikott av Israel og negative 
holdning til landet Olav 

Håland trekker frem når han skal 
forklare hvorfor et kristenkonservativt 
parti som PDK hører hjemme på 
borgerlig side i politikken.

– Venstresiden gjør mye i 
forhold til Israel som vi som et 
kristenkonservativt parti ikke kan 
være med på, sier han. – Det skjedde 
et skifte i Ap i forhold til Israel da 
Torbjørn Jagland fikk besøk av Yasser 
Arafat på Utøya og kysset PLO-
lederens føtter. Det var svært alvorlig 
og hadde en stor signaleffekt. Dette 
var et klart retningsskifte for Ap i 
forhold til Israel.

Han trekker også frem venstresidens 
systematiske utradering av 
kristendommen.

– De prøver å ødelegge alt som har 
med kristendom å gjøre. Jeg kjenner 
til gamle sitat i arbeiderbevegelsen: 
«Kristendommen er som opium for 
folket» ble det sagt. Dette skulle 
venstresiden fjerne på en enkel og grei 
måte ved systematisk å ta søndagsfolket 
og skolene. Vi ser hvordan det er i 
dag. Jeg lærte jo Bibelen på skolen. I 
dag heter det KRLE. Borgerlig siden er 
mye flinkere til å ivareta friheten, fritt 
skolevalg, noe venstresiden er helt imot, 
understreker han.

Likte Aps sosiale 
engasjement

Olav Håland vokste opp på 
Jæren, men flyttet til Vestfold 

som 18-19-åring. Han er utdannet 
vernepleier og har stort sett hatt sin 
yrkeskarriere innenfor helse- og sosial. 
Dette brakte ham inn i politikken. 
Han ble tidlig engasjert og leder i 
fagforeningen på arbeidsplassen. Det 
partipolitiske samarbeidet mellom 
fagbevegelsen og Arbeiderpartiet var 
tett, og han ble snart knyttet opp til 
partiet.

– Man ble nesten automatisk medlem 
av partiet og det trigga meg, sier han. 
– Det var et sosialt engasjement og 
de representerte noen av de verdiene 
jeg sto for. De var opptatt av de utslått 
og de som sleit. Det var dette som 
appellerte til meg.

Han var medlem av Ap i nesten 45 år. 
I løpet av disse årene hadde han to 

perioder i kommunestyret i Stokke 
hvor han bor. Han var også medlem 
av fylkesstyret i Vestfold, og hadde 
et bein i mange ting. Etter at han 
avsluttet sin politiske karriere på 
80-tallet, var han fortsatt aktiv som 
leder av Sandefjord kommunale 
forening til på begynnelsen av 
2000-tallet, en forening med 2000 
medlemmer.

En milepæl

– I 2010 kom det til en milepæl i livet 
mitt, forteller Olav. – Da fikk jeg to 
problemer med Ap. Det første var 
Israel og det andre var at de forkastet 
de kristne verdiene i landet. Jeg følte 
av AS Norge var i ferd med å råtne på 

rot. Israel var så sentralt for meg. Det var et folk som var så 
urettferdig behandlet. Jeg forstod ikke hvorfor det kom en 
masse usannheter om dette landet og folket, derfor skaffet 
jeg meg masse informasjon. Jeg hadde engasjert meg 
veldig for Israel mens jeg var medlem av Ap, men så ble 
jeg etter hvert stemt ned hele tiden. Jeg var ikke frelst, og 
forstod ikke hvorfor jeg reagerte så veldig på dette. Men jeg 
kunne ikke være med lengre, og meldte meg ut.

På denne tiden begynte Olav å engasjere seg veldig i MIFF 
og stod opp for Israel. 

– De hadde veldig mye bra og har fortsatt veldig mye bra, 
sier Israels-vennen som nå også er med i ICAJ og Ordet og 
Israel. Jeg står opp for Israel, men har samtidig et balansert 
syn. Israel gjør feil de som alle andre. De er jo en sekulær stat.

Engasjert PDKer

Olav var nå partiløs, men kom så i kontakt med PDK, og 
for å gjøre en litt lengre historie kort så ble han fylkesleder 
i Vestfold i mai 2013, og var leder i forbindelse med 
Stortingsvalget samme år. Han dro også i gang lokallag i 
Stokke kommune som sammen med Andebu kommune 
ble en del av Sandefjord storkommune i 2017. Nå er han 
leder av lokallaget i Sandefjord og første vara til det nye 
fylkesstyret i Vestfold og Telemark.

Frelst er han også blitt. 63 år gammel tok han imot 
Jesus. Det skjedde under en reise rundt i Israel. Og så ble 
han helbredet. I 20-25 år hadde han slitt med kraftige 
isjassmerter, mest trolig som følge av et fall for 30-40 år 
siden.

– Jeg hadde gått frem til forbønn mange ganger uten å bli 
bedre, da jeg for tre år siden bestemte meg for å besøke 
menigheten Vintreet hvor helbredelsesevangelist Tom 
Roger Edvardsen hadde møter, forteller han. – Straks Tom 

Roger la hånda på ryggen min, kjente jeg en kjempevarme i 
hele beinstrukturen i venstre bein. Det skjedde bare noe da! 
Ryggen ble hundre prosent god. Da jeg kom hjem seint den 
kvelden, var jeg ute og jogga fire-fem kilometer. Det hadde 
ikke jeg gjort på 15-20 år. Den dag i dag er jeg i 150 prosent 
jobb og er helt tipp topp.

Frisk og i heltidstjenste

For omkring fire år siden gikk Olav ut i en heltidstjenste for 
Herren.

– Jeg kjører rundt i hele Vestfold og deler ut mat til de 
som trenger det, og på den måten får jeg mulighet til å 
dele evangeliet, sier han. – Det startet i rusmiljøet, men 
nå besøker jeg også mange andre som sliter og har det 
vanskelig. Jeg er blant annet veldig involvert i psykiatrien. 

Sandefjord kommune har vært veldig imøtekommende, 
og jeg har god kontakt med politiet. Jeg ser tverrfaglig 
på dette. I tillegg er jeg litt engasjert i Evangeliesenteret, 
prøver å få folk inn både der og i Blå Kors. Jeg har også 
en sterk tjeneste i det muslimske miljøet. Fra den store 
strømmen av flyktninger kom, har jeg fått lov til å være 
sammen med dem, og får lov til å dele evangeliet. Flere 
muslimer har tatt imot Jesus som sin frelser.

Lisbeth Hoskuldsen

Israel var så sentralt for meg. Det var et folk som var så 
urettferdig behandlet. Jeg forstod ikke hvorfor det kom en 
masse usannheter om dette landet og folket, derfor skaffet 
jeg meg masse informasjon. 

I nesten 45 år var Olav Håland medlem av Arbeiderpartiet. Han var ikke kristen på den 
tiden, men en tydelig Israel-venn. – Derfor ble det veldig alvorlig for meg da Jagland 
kysset Arafats føtter da PLO-lederen var gjest på Utøya, sier han.

SANDEFJORD: Olav Håland, leder av Sandefjord PDK og første vara til det nye fylkesstyret i Vestfold og Telemark.
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– Kampen i Norge og 
internasjonalt står om den 
naturlige familien, sa Janne 
Haaland Matlary, professor 
i statsvitenskap ved UiO, da 
Kristiansand PDK inviterte til 
familiepolitisk foredragskveld 
i Byhallen 15. november. 
Teolog og leder av stiftelsen 
MorFarBarn, Øivind Benestad, 
og familiepolitisk talskvinne 
i PDK, Lill May Vestly holdt 
også dyptpløyende og gode 
innlegg om temaet.

Barn har rett til å kjenne og å 
bli oppdratt av sine foreldre» 
heter det i Barnekonvensjonens 

artikkel 7,6.

– I dag står dette mot anonym 
sæddonasjon, eggkjøp og surrogati, sa 
Matlary. – Konvensjonen krasjer helt 
med dagens virkelighet. Det er ikke 
«rocket science» at mennesket vil vite 
hvem det er. De aller fleste som ikke 
kjenner sitt opphav er på jakt etter det 
hele livet. Identitet er helt sentralt for 
mennesket. Hvordan kan staten frata 
barn denne fundamentale rettigheten? 
Når det naturlige familie «nulles ut», er 
alt mulig.

Matlary var invitert for å foreta en 
analyse av grensen mellom familie og 
politikk. I hvilken grad bør familien være 
et politisk tema og hvorfor?

– Kampen i Norge og internasjonalt 
står om den naturlige familie. 
FN-erklæringen av 1948 og 
Barnekonvensjonen slår bare fast det 
naturrett og folkevett alltid har visst, at 
barns foreldre er dets biologiske mor og 
far og at barnet trenger disse i mange, 
mange år. Politikken har ingen rett til å 

manipulere denne fundamentale ikke-
politiske institusjonen, fastslo Matlary.

Hun stilte spørsmål ved hva som er det 
riktige forholdet mellom familie og stat, 
og slo fast følgende:

– Det er et fundamentalt prinsipp i 
kristendemokratisk ideologi, katolsk 
lære og i EU at familien selv bestemmer, 
men at den kan få hjelp når den ikke 
klarer oppgavene.

En unik relasjon

Øivind Benestad viste til av mor-far-barn 
relasjonen er unik.

– Det er kun en mann og en kvinne 
som kan få barn sammen, understreket 
Benestad. – Mor-far-barn-relasjonen er 
unik og vesensforskjellig fra alle andre 
relasjoner. Det er en menneskerett 
for barn «å kjenne sine foreldre og få 
omsorg fra dem» (FNs Barnekonvensjon 
7.1) Barn har en naturgitt og gudgitt rett 
til sine egne foreldre. Verken mor eller 
far er overflødig.

Han viste også til at Bibelen fra første til 
siste side er helt klar på at ekteskapet 
mellom mann og kvinne og mor-
far-barn-relasjonen er en av Guds 
grunnleggende skaperordninger.

Ny radikal kjønnsideologi

Benestad skisserte videre opp den nye 
og radikale kjønnsideologien der alt er 
naturlig og normalt.

– I den nye tenkningen om kjønn 
og samliv er alle kjønnsuttrykk, 
kjønnsidentiteter og seksuelle 
orienteringer helt sidestilte: Hetero, 
homo, bi, poly, pan, trans og så videre, 
sa Benestad. – Alt er like naturlig, 
normalt og etisk høyverdig for barn og 
ungdom, forvoksne og for samfunnet. 
Kjønn er fleksibelt. Betydningen av 
kjønn, betydningen av mann og 
kvinne, og av far og mor er opphevet. 
Kjønnsidentitet er ikke fastlagt, men 
kan endres. Det finne mange kjønn. 
All frivillig seksualitet, alle typer samliv 

og alle seksuelle handlinger som 
er frivillige, er positivt. Idealet er et 
grenseløst mangfold. Fokuset ligger 
på voksnes ønsker og behov. Barns 
rettigheter snakkes det svært lite om.

Benestad fortsatte med en 
gjennomgang av det norske lovverket 
omkring kjønn, ekteskap og familie, og 
avsluttet med blant annet å vise til hvor 
krevende denne grenseløse friheten er 
og blir særlig for barn og unge.

– Derfor blir familien og menigheten 
stadig viktigere, understreket han.

Engasjert talskvinne

Det var Lill May Vestly som hadde tatt 
initiativet til foredragskvelden, og som 
stod for arrangementet på vegne av 
Kristiansand PDK. Hun holdt selv et 
glitrende innlegg med temaet: «Mann 
og kvinne i vår tid. Vi trener en ny 
familiepolitisk modell.»

Vestly tok også forsamlingen med på en 
kortfattet reise gjennom bakgrunnen 
for sitt eget engasjement.

– Jeg er født i FNs kvinneår 1975, og 
det betyr at jeg har vokst opp med 
feminisme helt fra vogga og med det 
som fokus at kvinner kan og at gutter 
og jenter er like, sa hun. – Det var en 
blank løyn de påførte vår generasjon. 
Da vi kom til niende klasse og skulle 
gjøre yrkesvalg fikk vi beskjed om at 
jentene måtte være flinke og søke 
på utradisjonelle yrker, så vi satt opp 
rørlegger og elektriker, og det var jo 
bare helt tragisk!  Alle skulle dessuten 
bli noe stort! Det var ganske mange 
som skulle bli statsminister, og en del 
skulle bli advokater. Det forteller noe 
om et verdisyn som vi har vokst opp 
med, og det endte med knall og fall for 
min del. Jeg har blant annet studert 
statsvitenskap, men var altså skilt to 
ganger da jeg var 22 år, og tenkte at 
den oppskriften jeg hadde fått fungerte 
ikke. Dette med at kvinnen skulle opp 
og frem, og at meningen med livet var 
flest mulig pensjonspoeng! Det var 
dette de fortalte oss, og jeg tenkte at 

vi har gått oss helt vill når vi ser på dagens skilsmissetall som 
er på rundt 40 prosent. Vi har endt opp med noen statistikker 
for familien som ikke er bra. Vi har det ikke godt i familielivene 
våre, og nasjonen holder på å gå opp i limingen nedenfra. 
Dette er litt satt på spissen, men det er mye vanskelig der ute.

– Da jeg ble hjemme med mine barn, så var det helt «ulovlig», 
fortsatte Vestly. – Alle ble sinte. Og så skrev jeg en kronikk 
som jeg sendte til landets største aviser, og da ble mange i 
hele landet sinte. Dette var den kronikken de hadde fått flest 
tilbakemeldinger på de siste 20 årene. Men jeg skulle jo bare 
være hjemme med barna mine! Hva er galt med det? Det var 
så mye sterke krefter som reiste seg i samfunnet da, og jeg ble 
kjent med disse sterke kreftene som vil bryte ned den naturlige 
familien. Jeg gjorde meg mange tanker i forbindelse med dette, 
og det var her mitt engasjement startet, fortalte Vestly.

 
Lisbeth Hoskuldsen

KAMPEN STÅR OM DEN 
NATURLIGE FAMILIEN

FOREDRAGSHOLDERE: Fra venstre Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap ved UiO, Øivind Benestad, teolog og leder av stiftelsen MorFarBarn, og Lill 

May Vestly, familiepolitisk talskvinne i PDK.

«FN-erklæringen av 1948 og Barnekonvensjonen slår bare fast 
det naturrett og folkevett alltid har visst, at barns foreldre er dets 
biologiske mor og far og at barnet trenger disse i mange, mange år. 
Politikken har ingen rett til å manipulere denne fundamentale ikke-
politiske institusjonen.»

Forfatter Eva Irene Kosberggrind
Bestill på tlf. 480 43 087
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så har vi hatt et veiledningsfirma der vi har jobbet mye 
opp mot unge voksne som sliter og har en tung hverdag, 
forteller han. – Primært er det personer med rusproblemer. 
Det er tungt å møte noen av de som har det verst.

Troen forandret alt

Som 19-åring var han aktiv i Andøya Unge Høyre. Den 
gangen sa han ja til EU, men nå har han forandret 
standpunkt totalt. Mye henger sammen med troen. 24 år 
gammel tok han imot Jesus og ble en kristen. 

– Oldemoren min ville jeg skulle lese Bibelen for henne 
da jeg var liten, så jeg pleier å si at jeg kan GT bedre enn 
jeg kan NT, sier han. – Det var inngangsporten min til å bli 
kristen. Jeg konfirmerte meg også kristen etter å ha vurdert 
det lenge. Men så lot jeg troen ligge, for som ungdom fikk 

jeg litt utfordringer med mobbing. Da jeg noen år senere 
tenkte på det jeg hadde vært igjennom, hvem kan man 
henvende seg til og hvor kan man hente styrke utenfor 
seg selv, hvem kan man gå veien sammen med! Da falt jeg 
tilbake på det min oldemor lærte meg. Det finnes bare en 
Gud.

Troen har også ført til at han som voksen har studert 
teologi. I den sammenheng var han utplassert i Holmlia 
kirke i Oslo hvor han jobbet med ungdommen i tillegg til å 
være medteolog på enkelte søndagsmøter.

– Det var veldig spennende å stå foran en forsamling og 
kunne vise sin tro gjennom gjerning, en slags forberedelse 
til det politiske, sier han. – Etter dette falt alle hemninger 
om hvem jeg er og hva jeg tror og mener.

Nei til eiendomsskatt og bomringer

Ikke så lenge etterpå møtte han kjæresten, Veronica som 
han er forlovet med.

– Vi engasjerte oss i mye av de samme sakene og i den 
forbindelse var hun på Litteraturhuset og hørte Erik Selle 
debattere med Christian Tybring-Gjedde. «Her er det en 
som sier det samme som deg», sa hun da hun kom hjem. 
Så begynte jeg å lese programmet til PDK, og jeg leste 
Høyres program og fant ut at Høyre har gått helt bort fra 
verdigrunnlaget de hadde da jeg var ung. Jeg ventet et år, 
men så meldte jeg meg inn i PDK.

Tom-Andre hadde ikke tenkt å engasjere seg så mye, men 
sa ja da han ble spurt om å starte lokallag i Indre Østfold, og 
nå er de godt i gang.

– Vi må ta tak i sakene som er viktig for folk rundt oss lokalt, 

som for eksempel nei til eiendomsskatt, og bomringer, 
sier han. – Man skal ikke begrense folks valgmulighet. Det 
er ikke riktig. Og staten skal ikke styre alt. Du har kjøpt en 
eiendom og betalt skatt og du skal ikke betale enda mer. 
PDK har et godt program som tar hensyn til det meste. Jeg 
oppfordrer alle til å lese det!

Lisbeth Hoskuldsen

Han er analytiker av natur, elsker 
å studere tall, se på trender 
og studere informasjon. 

44-åringen vokste opp på Andenes på 
Andøya med Forsvaret som nærmeste 
nabo – og brenner for forsvarssaken. 
Han mener 2 prosent av BNP er det 
minste vi burde satse på.

– Og jeg kan ikke se at det er noe 
problem å ha mennesker fra andre 
land i Norge, for jeg vokste opp med 
kanadiere, amerikanere og andre 
nasjoner stasjonert på flystasjonen. Vi 
klarte oss helt fint sammen, og brukte 
fritiden til å spille fotball. Men alle som 
var stasjonert der kom og gjorde det 
de skulle, og mange spurte om å få 
gjøre mer for lokalsamfunnet. Det er 
den store forskjellen på de som ønsker 
å bidra positivt og de som ikke ønsker 
det. De fleste som kom var kristne og 
de var veldig jordnære. De hadde en 
solid tro på at Gud er med uansett hva 
som skjer. 

– Vi bør derfor ut fra min erfaring 
prioritere kristne flyktninger, og jeg 
legger merke til at kristne ønsker å 
skape noe på egenhånd lokalt og 
nasjonalt i de landene de kommer 
til, sier han. – Får de friheten til det så 
vil de heller det enn å ta imot hjelp. 
Det dreier seg om å ha noen verdier i 
bunnen som hjelper deg i livet, kristne 
verdier, ellers kan det gå veldig galt. Vi 
er i dag på en vei bort fra alt av kristne 
verdier. Du skal ikke mene noe, eller 
si at du er det ene eller det andre. Du 
skal ikke en gang si at du er stolt av 
landet Norge, for det kan fornærme 
noen andre. Og sånn kan vi ikke ha 
det! Det er helt horribelt! Jeg har en 
datter på 12 år og hun skal få lov å 

vokse opp i en trygg verden omgitt 
av gode verdier og med et godt 
fundament. Det er mitt utgangspunkt 
for å engasjere meg i PDK.

– Jeg er også opptatt av fiske og 
Norges rett til eget fiskefarvann, 
nasjonalt oppsyn og forvaltning, 
sier Tom-Andre. – Vi kan ikke gi bort 
våre fiskekvoter til EU. Jeg har flere 
barndomsvenner som er og var 
fiskere, som kan fortelle at kvotene 
de får er latterlige i tillegg til tyvfiske 
som foregår. Politiske avgjørelser 
som tas av EU sammen med Norge 
er med på å ødelegge næringen. Da 
kongekrabben kom ble den fredet 
og tok fiskeplassene deres istedenfor 
at de fikk lov å fiske dem vekk og 
beholde fiskebestanden. Dette er 
feilslått miljøpolitikk.

Lang og bred erfaring

Den nyvalgte lederen har mange års 
erfaring fra dagligvare, blant annet 
som butikksjef i forskjellige butikker. 
Han har studerte internasjonal ledelse 
og markedsføring på BI, og tok 
diplomøkonomstudiet på Merkantilt 
Institutt, nå NKS. I åtte år jobbet han 
med inkasso i Aktiv Kapital, først 
som assisterende avdelingsleder 
internservice, og de siste tre årene 
som avdelingsleder med ansvar for alt 
internt i bedriften. Så bar det videre 
til Ica og distriktssjef for Rimi Østfold i 
nesten tre år.

Men så ble han syk, fikk gradert ufør, 
og jobber nå privat med eget firma.

– Vi driver med import og salg, og 

ENGASJERT OG STOLT  
AV NORGE

– Jeg er stolt av Norge og det må det være lov å si uten at noen blir 
fornærmet, sier Tom-Andre Henriksen fra Askim. Han meldte seg inn i 
partiet på begynnelsen av året. Nå er han leder av Indre Østfold PDK.

Jeg vokste opp 
med kanadiere, 
amerikanere og 
andre nasjoner 
stasjonert på 
flystasjonen. Vi 
klarte oss helt fint 
sammen, og brukte 
fritiden til å spille 
fotball. Men alle 
som var stasjonert 
der kom og gjorde 
det de skulle, og 
mange spurte om 
å få gjøre mer for 
lokalsamfunnet. 
Det er den store 
forskjellen på de 
som ønsker å bidra 
positivt og de som 
ikke ønsker det. 

NY LEDER: Tom-Andre Henriksen, leder av Indre Østfold PDK
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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 ! 

Lar seg ikke stoppe  
- feirer juleguds- 
tjeneste i ruinene
...men kampen for å overleve i 
Syria er ikke over...
 

Kirken i Syria gir ikke opp – det kan 
ikke vi heller! Din gave kan gi livsviktig 
hjelp til en syrisk familie, slik at de kan overleve 
vinteren. Og støtte til å igangsette inntektsbrin-
gende virksomhet, slik at 
mødre og fedre kan 
brødfø sine egne 
familier. Det gir 
verdighet og det 
gir håp.

«Selv om bombene falt rundt bygningen 
hver dag, stoppet vi ikke» sier Pastor 
Abdalla, en av Åpne Dørers med- 
arbeidere i Syria. Dine bønner og din 
støtte har hjulpet kirker som hans, til 
å fortsette å være lys i mørket, selv 
midt i krigen.

St. Elias Chathedral (bildet) har vært 
bombet tre ganger, men de feirer 
fortsatt julegudstjeneste. Kirken er 
et bilde av ødeleggelse, men også håp 

– den gjenspeiler et modig lederskap i 
den syriske kirken.

VIPPS:
506999

Merk: «PDK JUL»

Kontonr.:
3060 07 70000
Merk: «PDK JUL»

Bli fast giver:
norway@od.org

Tlf: 38 11 14 00
E-post: norway@od.org

www.opendoors.no

LIVSVIKTIG 
HJELP 
Våre partnere hjelper 
hver dag 12 000 av de 
mest sårbare familiene til 
å overleve med livsviktig 
nødhjelp, som mat og  
medisiner, sammen med 
mer langsiktige prosjekt.

Ved overfunding av prosjektet vil midlene gå til forfulgte kristne, der behovet til enhver tid er størst
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TO NYE LOKALLAG  
I ØSTFOLD
 
Østfold har fått to nye lokallag. Det ene er i 
den nye storkommunen Indre Østfold hvor 
fem kommuner er slått sammen. Tom-André 
Henriksen er leder i det nye lokallaget. Vi har 
også fått nytt lokallag i Halden hvor Øyvind 
Gloslie er valgt til leder.

Inger Marit Sverresen 
Fylkesleder Østfold PDK

Kurshelg 
1.-2. februar 2019
Bli bedre rustet til å utføre god 
politikk.

1.-2. februar 2019 arrangerer vi kursweekend for 
medlemmer i Partiet De Kristne. Vi vil samles, 
motiveres og kurses for å stå enda bedre rustet i 
arbeidet med å utføre god politikk. Om du har vært 
med lenge eller om du er nytt medlem, uansett er 
du hjertelig velkommen! 

Behovet for PDKs politikk i landet vårt, er stort, 
og det er vi som må lede an! Vi må heise flagg 
for fosterets livsrettigheter og ikke kapitulere. 
Ekteskapets rammer må tydeliggjøres. Israels 
rett til eksistens må ropes ut gjennom megafon, 
og nasjonalstatens interesser må forsvares mot 
globaliseringens angrep. Men mest av alt trenger 
du og jeg å gå sannhetens og rettferdighetens 
ærend, og få være med å kjempe for det vi har fått 
en overbevisning om er rett. For et oppdrag! 

Vårt partiprogram er landets beste, men hvordan 
skal vi formidle våre saker slik at de som er enige 
med oss, stemmer PDK ved neste års valg? 

Meld deg på, og plott inn dagene i kalenderen.

Maren Anne Krüger prosjektleder 
maren@dekristne.no

LOKALLAG I «NYE 
ÅLESUND» OG GISKE 
KOMMUNE 
Torsdag 15. november ble styret for det «nye» 

lokallaget i Ålesund valgt. Nye Ålesund storkommune 
består av kommunene Sandøy, Haram, Ørskog, Skodje 

og Ålesund. Av disse kommunene var det bare Haram 
og Ålesund som tidligere hadde lokallag for partiet. Våre 
medlemmer i Giske kommune vil også være en del av dette 
laget inntil de får eget lokallag. Merete Nykrem ble valgt 
til leder av laget og Johan Gjendemsjø ble nestleder. Med 
seg i styret har de Arnstein Vartdal, Jørn Johansen og Ole 
Gerhard Steen. Varamedlemmer ble Leif Arne Moen, Lars 
Schroeder, Tove Nedregård og Odd Keir Sæbø.

ÅLESUND: Merete Nykrem, leder Ålesund PDK

Froland PDK i Agder er nå etablert og har 
dannet et eget interimstyre. Partiet stiller 
liste ved kommunevalget 2019.

Frank Rørheim er leder av interimstyret og Inger T. S. 
Kristiansen sekretær.

De to understreker at eldreomsorgen, familiepolitikken og 
det å få de kristne verdiene inn igjen i skolen er noe av det 
de er mest opptatt av.

Interimstyre etablert i Froland

FROLAND: Frank Rørheim, leder og Inger T. S. Kristiansen, sekretær i Froland PDK.  
Til høyre Einar Christensen, fylkesleder i PDK Agder.

Nytt lokallag i Kristiansund  
– byen på de fire øyer!
17. oktober ble det skrevet historie i 
Kristiansund. Den konstruktive og gode 
kontakten vi har hatt med Gudmund Eikrem, 
endte med etablering av lokallag for Partiet De 
Kristne i byen, og Eikrem ble valgt til leder. Han 
har visjoner for arbeidet, og vi tror han vil bli 
en god leder for laget. Med seg i styret fikk han 
Jonny Giskegjerde og Arne Gunnar Grønseth. 

Tolv personer var samlet i Indremisjonslokalet, 
som ligger sentralt i byen. Gudmund Eikrem 
åpnet stiftelsesmøtet med Guds Ord og bønn, 

og Ole Gerhard Steen, leder for lokallaget i Ålesund, 
gjennomførte valget. Ola Hals, som er bosatt i 
nabokommunen Averøy, kom med en allsidig, aktuell 
og faktabasert politisk orientering, og to nye meldte 
seg inn i partiet denne kvelden. Kvelden avsluttet med 
en god forbønnstund for det nyvalgte styret, og de 
delte sine visjoner og planer for arbeidet videre.

Gudmund Eikrem forteller at det partiet han tidligere 
stemte på og var medlem i, etter hvert gikk i en retning 
han ikke kunne stå for.

– Jeg kunne ikke lenger gå på kompromiss ved hvert 
politisk valg, sier han. – Da jeg fikk høre om det 
nystartede PDK, og fikk se deres partiprogram, var 
det ikke lenger så vanskelig å bli medlem. Som flere 
har sagt: «Dette er partiet Norge trenger i dag». Jeg er 
takknemlige til de som tok initiativet til å starte PDK.

Kari Gullbjørg Hals 
Nestleder PDK Møre og Romsdal

KRISTIANSUND: Gudmund Eikrem, leder Kristiansund PDK

Innkalling til  
ÅRSMØTE 2019  

for PDK Møre & Romsdal
Valg og ordinære årsmøtesaker 

 
Lørdag 9. mars kl. 16 

 
Sted: Koinonia, Ørskogfjellet (Hotellet), Vestnes 

 
Kl 18.00: Åpent festsamvær  

m/bevertning og div. program 
Besøk av partisekretær Håvar Fjære

VEL MØTT!

Behov for skyss?  
Kontakt Asgeir Sæbø på telefon 908 24 377

Øyvind Årdal  fylkesleder

LANDSSTYRET: 3. november var landsstyret samlet til møte på  
Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim.
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Overskuddet av boksalget går uavkortet som støtte til Partiet De Krsitne

Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Distribuert av
Norpost

PDK støtter Israel

PARTIET DE KRISTNE
Frihet og trygghet for alle.

Noen ganger må man bare gjøre det som er rett, og ikke la 
frykten vinne. Jødene har en historisk, moralsk og folkerettslig 
rett på landet sitt, og som et fritt og selvstendig land er det en 
selvfølge at de også skal velge sin egen hovedstad. 

Vi i Partiet De Kristne vil være en sann venn av det jødiske 
folk og staten Israel i en tid da mange lar seg forlede eller 
skremme til å vende dem ryggen. Som et første skritt vil 
vi kreve at Norge umiddelbart begynner arbeidet med å 
flytte den norske ambassaden til Jerusalem. Det er det mest 
praktiske, sikkerhetsmessig det det mest forsvarlige – og det 
moralsk riktige å gjøre. Det fins nemlig ingen varig fred uten 

rettferdighet. La oss begynne å gjøre det som er rett!

Tomas Moltu

Fordi det er rett
D e t  f i n s  i n g e n  v a r i g  f r e d  u t e n  r e t t f e r d i g h e t .

Partiet De Kristne kombinerer liberalismens respekt for enkelt-
mennesket med tradisjonelle kristne verdier, som respekt for livet, 
valgfrihet og ansvar og omsorg for sin neste, og vil skape et samfunn som 
er fritt og trygt for alle – uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. 
Les hele vårt program på www.dekristne.no.

PDK støtter Israel

PDK vil: 
• FLYTTE NORGES AMBASSADE  
 TIL JERUSALEM
• STØTTE JØDERS RETT TIL Å  
 BOSETTE SEG I JUDEA OG  
 SAMARIA («VESTBREDDEN»)
• STANSE ALLE PENGEOVER- 
 FØRINGER TIL ORGANISASJONER  
 SOM OPPFORDRER TIL  
 (ELLER LUKKER ØYNENE FOR)  
 TERROR

 Kr 250,-
inkl. porto

Torstein Alvar
ENGLEVAKT OG 
SKAPERMAKT
Boka fås tilsendt for 250 kroner inkludert porto.
Bestill boka med sms til 95841070 eller send e-post til: 
torstein.alvar@hotmail.no

Sammen med boka får du med CD med evangeliske viser signert Torstein Alvar.
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