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Tid for å løfte blikketTid for å løfte blikket
Da er det snart jul. Over hele verden minnes 
han som ble født i en stall i Betlehem. Han 
som knyttet hele verden til Israel, og som 
oppfylte løftene og skriftene. Han som 
forsonet verden med seg selv og som åpnet 
døren til tilgivelse, frihet, forsoning og fred.

I skrivende stund har jeg akkurat kommet tilbake fra julefest 
i PDK Bergen. Og hvilken fest det ble. Fullt hus, god mat, 
god stemning og pågangsmot. Onsdag 27. november 

hadde vi folkemøte i PDK Viken i Fredrikstad. Der var også 
svært godt oppmøte, engasjerende innlegg og dialog, nye 
medlemmer og nye allianser. PDK har løftet blikket og ser 
frem mot kampene som må kjempes og vinnes for vårt kjære 
Norge. 

Noen tenker at vi er enda små og ubetydelige. Ja, vi er 
ganske små, men det er bare utenpå. Inni er vi kjemper. I 
partipolitisk perspektiv har vi bare holdt på en liten stund, 
og vår innflytelse er langt større enn størrelsen tilsier. Men vi 
skal også huske på at valget 2019 er det beste lokalpolitiske 
valget i PDKs historie. De nye kommunestyrene er nå i gang, 
og i Agder fylkesting setter PDK sitt preg på debatt og 
prioriteringer. Vi har god grunn til å glede oss i hele landet. 
Seier et sted er en seier for alle. PDK er landsdekkende både 
politisk og organisatorisk. Vi skal fortsette å bygge i hele 
landet, og vi skal stille lister i alle 19 
fylker ved valget i 2021. 

Vi har Norge for kjært til at vi vil 
overlate landets fremtid til globalismen, 
verdiliberalismen og sosialismen. Norge 
trenger en verdikonservativ renessanse 
og politikere som forstår at deres oppdragsgivere er folket. 
Det er folkets interesser norske politikere skal ivareta. Det 
skal vi gjøre med bredt internasjonalt engasjement og 
interesse, men ikke under globalismens faner. Når julen 
er over og vi har fått hvilt og gledet oss starter kampen 

opp igjen med uforminsket styrke for norsk suverenitet og 
folkestyre, for frihet, trygghet, demokrati og fred, for familien, 
ekteskapet og livet, for forsvar, trygghet og beredskap, 
for matvareberedskap og matvaresikkerhet, for norsk 
energi på norske hender, for norsk grensekontroll og for 
kristendommens arv i Norge. 

Bruk julen til å lade batteriene med familie og venner. Verve 
gjerne noen nye medlemmer i samme slengen. Og husk 
at ensomhet er en vanskelig livspartner og det er mange i 
Norge som ikke gleder seg til jul, ikke har gode venner og 
familie og som ikke kjenner fredsfyrsten personlig. Bruk 
derfor også julen til å bygge nye bekjentskaper, åpne hjertet 
og hjemmet for noen som trenger 
det og som vil berike deg og 
dine samtidig. 

La oss leve evangeliet! 

Ønsker deg og dine 
en riktig god jul 
og et fantastisk 
godt nytt PDK-år. 

 
Erik Selle  
partileder

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og 
hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jesaja 9:6 Klart det beste kommune- 

og fylkestingsvalget

Agder 
Kristiansand  1,7% Antall: 978
Vennesla  3,2% Antall: 223 (+  0,2%)
Froland *  4,3% Antall: 119 
 
Fylkestinget  1,5% Antall: 2118

 
Vestfold og Telemark
Notodden **  2,4% Antall: 157 

Møre og Romsdal
Ålesund   1,6%  Antall: 485

Vestland
Bømlo    4,2%  Antall: 261 (+ 0,6%)

Resultat Fylkestingsvalg
Innlandet  0,4% Antall: 606
Møre og Romsdal  1,2%  Antall: 1356
Nordland   0,4%  Antall: 456
Rogaland  0,9%  Antall: 2078 (+ 0,1%)
Troms og Finnmark 0,4%  Antall: 415
Trøndelag   0,3%  Antall: 650
Vestfold og Telemark 0,8%  Antall: 1524 (trengte 1,1%)
Vestland   0,8%  Antall: 2585 (manglet litt over 0,2%)
Viken   0,4%  Antall: 2109
Oslo     Antall: 611 (+ 150)

Landsoversikt
Kommunevalg  0,4%  Antall: 10 523
Fylkestingsvalg  0,6%  Antall: 14 508

* KrF hadde 6 representanter i forrige periode og kom inn med 6. De tapte ikke på 
grunn av PDK slik de ofte hevder.
** PDK kom inn og KrF beholdt sine 3. Et godt resultat i en tung Ap kommune.

65 prosent brukt stemmeretten sin ved årets valg. Det er et 
kraftig hopp fra sist lokalvalg i 2015 hvor valgdeltagelsen lå 
rett over 60 prosent ifølge tall fra SSB. Man skal helt tilbake til 
1991 for å finne høyere valgdeltagelse ved et kommune- og 
fylkestingsvalg.

Her er vi inne Partiet De 
Kristne har 
gjort sitt 
klart beste 
kommune- 
og fylkest-
ingsvalg, 
stått løpet 
og gjort en 
bedre jobb 
generelt i 
dette val-

get, sier valgekspert 
Terje Sørensen. 

– Det var få lister som gjorde 
det fryktelig dårlig. Dessverre 
var det veldig mange stang 
ut. På Vestlandet skyltes det 
mest sannsynlig at man måtte 
konkurrere med Bompengelisten. 

I Skien manglet PDK kun 4,9 
stemmer for å komme inn, og 
fikk 316 stemmer. (KrF kom inn 
med 3, men hadde 256 stemmer 
som de ikke fikk uttelling for.) I 
Volda manglet det 9 stemmer. Vi 
fikk 112 stemmer, opp 1,3% (KrF 
kom inn med 3 og det var minus 
3. KrF hadde 62 stemmer å gå 
på.) I Hå kommune manglet PDK 
17 stemmer og fikk 176 stemmer. 
Sandnes manglet 70, fikk 440 
stemmer. Sandefjord manglet 
75, fikk 385 stemmer. Stavanger 
manglet 110, fikk 611 stemmer.

– Det var veldig nære flere steder, 
og dette bør man bruke for alt 
det er verdt ved neste valg, sier 
Sørensen.
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ra månedsskiftet mai/juni i år 
er jeg den nye partisekretæren. 
For de som ikke kjenner meg 

kan det være på sin plass med litt 
historikk: Innmeldt i PDK høsten 2012, 
og leder av interimstyret i Rogaland 
fylke. Ved første ordinære årsmøte 
valgt som fylkesleder. Senere innvalgt 
til Sentralstyret, og satt i to perioder 
som første nestleder. Samtidig 
styremedlem og nestleder i PDK Hå. 
Ved Landsmøtet i 2019 ønsket jeg ikke 
gjenvalg som første nestleder, og gikk 
ut av Sentralstyret. Da partisekretær 
Håvar Fjære ville trekke seg som 
partisekretær falt det naturlig, på 
forespørsel fra Sentralstyret, å gå inn i 
funksjonen som partisekretær.

Mye av arbeidet som partisekretær er 
økonomisk relatert. Stortingsvalget 
i 2017 ble for manges del et valg der 
de ikke valgte stemmeseddel etter 
hjertet, men fornuften tilsa at det 
viktigste var at landet fikk en borgerlig 
regjering. Dette førte til at PDK fikk 
halvert stemmetall med tilsvarende 
dårligere økonomi. Staten betaler 
tilskudd til politiske hovedpartier 
etter hvor mange stemmer de fikk ved 

siste stortingsvalg. Følgelig har PDK 
sentralt en stram og begrensende 
økonomi frem til vi forhåpentligvis 
får vesentlig bedre resultat ved 
kommende stortingsvalg i 2021.

Det er derfor særdeles viktig for meg 
å rette en hjertelig takk til alle som gir 
bidrag inn til partiet. Det er på grunn 
av dere og medlemskontingenten 
at vi makter å holde det gående. 

Kunne du tenke deg å betale 
kontingenten med autogiro så 
vil det også være et stort pluss. 

Behovet for PDK øker dag for 
dag. La oss stå skulder til skulder 
og sammen føre de bibelske 
prinsippene tilbake i norsk politikk.

Arne Husveg
partisekretær
 
Mobil 48430040
arne.husveg@dekristne.no

Vi er på vei opp!
PDK har gjort sitt klart beste kommune- og fylkestingsvalg og fått plass i 
fylkestinget i Agder og i kommunestyrene i Kristiansand, Ålesund, Notodden, 
Vennesla, Bømlo og Froland. «Lokalt gjennombrudd for Partiet De Kristne» skrev Vårt 
Land, som har blitt «tvunget» til å skrive positivt om Norges kristenkonservative parti 
som vil pressestøtten til livs. Redusere den i første omgang, men fjerne den helt på 
sikt. Ingen får mer pressestøtte enn Vårt Land. Nesten 37 millioner i 2018 ifølge tall 
fra Norsk Opplagskontroll. Bare slått av Klassekampen som fikk nesten 43 millioner 
samme år. Paradokset er at den sistnevnte avisen har skrevet mye om oss, og mye 
positivt. Det samme kan ikke sies om Vårt Land som skal være en kristen avis!

Men vi klager ikke. Konstaterer bare fakta. Vi er på vei opp og har trua.  
Nå heier vi på våre folkevalgte. De skal vite at de ikke er alene.

Har du innspille til PDK-magasinet så ta kontakt. Vi ønsker å gi små rapporter fra hva 
som skjer i PDK Norge-rundt, men da er vi avhengige av at dere sender inn. Skriv noe 
kort og send med et bilde. Det vil være til oppmuntring og inspirasjon for alle.

Mobil: 952 98 848 eller e-post til: 
redaksjonen@dekristne.no

Lisbeth Hoskuldsen   
redaktør og sekretær

Arne Husveg, 1. nestleder i PDK og listetopp i Hå kommune

Ny partisekretær Israel i våre hjerter 

kke minst når det kommer til Israel 
og Midtøsten har president Trump 
vist seg troverdig. USA flyttet sin 

ambassade til Jerusalem slik han 
lovet, og dermed anerkjennes Israels 
legitime rett som stat til å velge sin 
egen hovedstad. Det burde være 
et betydelig problem for både FrP 
og KrF som har lovet sine velgere 
det samme, at de straks etter USAs 
implementering av Trumps valgløfte, 
ilte ut i media og sa at de har ingen 
intensjon om å gjøre det de har lovet. 
Partiet De Kristne vil flytte Norges 
ambassade til Jerusalem. Punktum. 

USA har videre anerkjent 
Golanhøydene som israelsk, og 
bekreftet det åpenbare etter 
internasjonal rett at jøder har rett 
til å bo i Judea og Samaria. Jødene 
er urbefolkning i Judea og Samaria. 
Følgelig å argumentere for at dette 
skal være «judenrein» slik den 
Palestinske Selvstyremyndighet (PA) 
gjør, er i verste fall ren antisemittisme 
og i beste fall kunnskapsløshet. 

I debatten om PAs misbruk til terror 
av internasjonal finansiering, kommer 
regjeringen Erna Solberg til kort. Det 
er alarmerende at utenriksminister 

Ine Eriksen Søreide ikke stanser norsk 
finansiering av PA. Partiet De Kristne 
vil trekke Norge fra giverlandsgruppen 
og stanse all utbetaling av norske 
midler til terror. Det er hjelpeløst av en 
utenriksminister å erkjenne at midler 
misbrukes, men at ikke norske midler 
misbrukes. Det er så dumt at man blir 
målløs. Det er ikke en utenriksminister 
verdig. 

I den arabiske verden, i Afrika og over 
hele verden er det en nyorientering 
til Israel som pågår. Midtøsten står i 
brann, men lille Israel opprettholder 
fred og demokrati. Israel fortjener 
all vår støtte – noe også arabere, 
muslimer, kristne, beduiner, drusere 
og alle andre borgere av staten 
og regionen vil tjene på. Den 
antisemittiske drivkraften i BDS-
bevegelsen må avkles og stanses. Når 
det, primært i Europa, igjen ropes 
om å boikotte jødene, vekkes vonde 
minner fra en nær fortid. Vårt svar er: 
Løp og kjøp israelske varer. Vår støtte 
til demokratiet Israel er urokkelig. 

Erik Selle

President Trump har 
i sannhet endret den 
politiske arena på mange 
områder. Om man liker 
ham eller ikke, er det 
forfriskende med en 
statsleder og politiker som 
holder det han lover og 
som gjør det han sier. 
Det burde være en 
vekker for Vestens 
nye klasse av 
karriere-
politikere.

II

Som eneste fungerende 
demokrati i sitt område, 
fortjener Israel vår fulle 
støtte. 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. Partiet 
De Kristnes støtte til Israel 
er basert på folkerett og 
internasjonal jus. Vi vil i alle 
ting helhjertet støtte Israels 
rett til å eksistere i fred og 
trygghet, og til selv å velge 
sin egen hovedstad.

Det er på grunn av dere 

og medlemskontingenten 
at vi makter å holde det 

gående.FF
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Nancy Veronica Brennevann Solbakken
Valgt inn i Vennesla kommunestyre for PDK 2020-2023.
Fikk 223 stemmer (3,2%)  + 0,2% fra forrige valg.
Medlem av kontrollutvalget.

Fra MDG til PDK
– Nå slipper vi til i avisene og blir hørt i 
kommunestyret, sier Benjamin Karlsen (40), 
innvalgt i kommunestyret på Notodden for PDK. 
Vår første interpellasjon gjaldt flagging med Pride-
flagget fra kommunens flaggstenger. Den har fått 
ekstrem motbør. Vårt motto lokalt er «Tydelig og 
vennlig». Vi er veldig tydelige i denne saken. 

 
å kan vi virkelig være med å påvirke samfunnet, sier 
Benjamin fornøyd.

PDK fikk 157 stemmer mot 88 ved forrige 
kommunevalg. Da manglet det 13 stemmer. Benjamin var 
listetopp også da.

– Forrige gang ble det laget en vits, en sketsj i kommunen, 
da vi ikke kom inn, forteller han. «De jobbet hardt og tok 
med hele familien», het det i sketsjen, for vi hadde bilde på 
Facebook. Men nå har jeg kommet inn – og det har også 
han som lagde vitsen. Sånn kan det gå!

Benjamin er Israel-venn til tusen og da Ingvar Torvik, 
tidligere fylkesleder i Telemark, besøkte 
Notodden for fem år siden for å informere om 
PDK, så var det davidstjerna Ingvar hadde på 
jakkeslaget som virkelig tente Benjamin.

– Etter det møtet visste jeg at dette var 
partiet for meg, og jeg har funnet mange 
meningsfeller, sier han. – Det er så viktig at vi 
som støtter Israel, står sammen. 

TV-kjendis 
I høst ble han TV-kjendis som deltaker i 71 grader nord på 
TV Norge. I søknaden skrev han at «Gleden i Herren er 
min styrke.» Denne styrken ville TV Norge vite mer om, 
og det fikk de til gangs. Positiv, med godt humør og en 
tydelig kristentro var han et friskt pust i årets sesong. En 
av de sterkeste øyeblikkene var da han ba en bønn med 

gjengen da laget hans tapte. En av deltakerne spør om 
han kan be en bønn, slik de pleier. Og da kommer det frem 
at Benjamin har bedt en bønn i teltet hver kveld. At de 
andre har gitt ham lov til det, kaller han for «den største 
kjærlighetserklæringen dere har vist meg». 

Jerusalem Maraton 
Benjamin har ikke alltid vært 
en sportskar, slik deltagelse i 71 
grader nord krever, men det ble det 
forandringer på da han for åtte år 
siden fikk en datter og begynte å 
trille turer med henne både en og 
to ganger om dagen. Etter hvert 
begynte han å løpe en time hver 

dag, og meldte seg på Oslo Maraton. De to siste årene har 
han løpt Jerusalem Maraton, og trener nå til et nytt maraton 
i den israelske hovedstaden 20. mars neste år.

– Å løpe Jerusalem Maraton er en måte for meg å vise at jeg 
står med dem, sier Benjamin.

Han og kona er også treplantere gjennom Jødisk 
nasjonalfond. Det er deres måte å velsigne Israel på.

Nå blir 
vi hørt

PDK fikk fornyet tillit i Vennesla. 
I forrige periode var Magne 
Kristensen partiets representant i 

kommunestyret. Nå har Nancy overtatt, 
i kommunen der KrF og Senterpartiet 
fikk flertall og forsøker å stenge 
opposisjonspartiene ute så godt de 
kan. Hun har derfor ikke kommet med 
i noe utvalg, men er kommet inn i 
kontrollutvalget i kommunen. Og som 
fersk i politikken synes hun det er greit, 
for det er mye jeg trenger å lære, sier 
hun.

Nancy har alltid bodd i Vennesla, og 
har fått med seg den kristne troen 
hjemmefra. Miljø og dyrevelferd har 
hun også alltid vært opptatt av, og 
hun prøver å leve deretter, bruker 
handlenett på butikken og har vært 
veganer i syv år.

– Fordi jeg synes det er galt av meg 
å spise noe jeg ikke selv vil drepe, 

sier hun, og ramser opp områder der 
hun mener det norske regelverket 
er for dårlig: Griser har ikke rett på 
uteplass. Det er kun krav om at kuene 
skal være ute to måneder i året. Ku og 
kalv kan bli skilt rett etter fødselen, og 
hannkyllingene blir kvernet levende i 
kvern i eggproduksjonen.

Hun har savnet et kristent 
parti som tar dyrevelferd 
på alvor, og håper PDK 

kan få med noe i programmet om 
dette etter hvert. En god ruspolitikk er 
også noe hun ønsker å løfte frem, at 
forebygging og ettervern styrkes.

– Det må gjøres mer med ettervern, 
slik at man ikke får tilbakefall, sier hun. 
– Det er mange i Vennesla som har 
problemer med rus. Det må vi ta tak i. 
Jeg ønsker også at det gjøres mer når 
det gjelder barns psykiske helse.

Selv jobber 29-åringen som 
lastebilsjåfør i et privat firma, og er 
opptatt av at det må legges til rette for 
folk som vil drive næring.

– Det er de innovative småbedriftene 
som skaper de fleste arbeidsplassene, 
understreker hun og legger til at hun 
er veldig imot arbeidsgiveravgiften, at 
man skal straffes for å gi andre jobb.

– Det er så utrolig viktig å ha en 
meningsfylt jobb å gå til, sier hun og 
setter seg inn i styrhuset på lastebilen, 
som for anledningen er pyntet til jul. 
Samboerne, de to kattene på 16 og syv 
år må vente lenge på matmor i disse 
førjulsdager. Varene skal frem!

Fra MDG til PDK

Ved forrige kommunevalg stod Nancy Veronica Brennevann 
Solbakken (29) på lista til MDG i Vennesla. Da hun fant ut hvor rød 
og lite kristen politikken til MDG var, meldte hun seg ut. Nå er hun 
valgt inn i kommunestyret for PDK.

NN

– Vi har plantet en lund med 750 trær, 
forteller han. – Nå holder vi på å plante 
en lund for hvert av de tre barna våre. 

Nytestamentet til alle  
8. klassinger 
Han er opptatt av at den nye 
generasjonen som vokser opp skal få 
kjennskap til Israel og Bibelen, så da 
NRK Telemark spurte etter en viktig 
sak til en valgomat, så valgte PDK 
Notodden å gå ut med at de ville 
spandere Det nye testamentet på alle 
8. klassingene i kommunen.

– Ingenting er bedre enn å få Jesus 
som forbilde tidlig i livet, sier 
Benjamin.

Men forslaget fikk ingen stemmer, 
så nå vil han fremme det i 
kommunestyret.

Selv lever han tett med Jesus og kan 
ikke tenke seg noe bedre. Dagen 
starter med lovsang, bønn og 
Bibel, før det bærer ut på veien for 
Benjamin som er bussjåfør av yrke, en 
bussjåfør med godt humør som kjører 
skolebuss.

– På fredager får skolebarna godteri, 
forteller Benjamin mens han fryder 
seg over den gleden dette gir barna. 
Latteren sitter løst hos den ferske 
kommunestyrerepresentanten, og 
smitter!

Lisbeth Hoskuldsen

Benjamin Karlsen
Valgt inn i Notodden kommunestyre for PDK 2020-2023.
Fikk 157 stemmer (2,4%)
Er ikke med i noe utvalg, men er med i valgnemnda.

KOMMUNESTYRET NOTODDEN: Benjamin Karlsen KOMMUNESTYRET VENNESLA:  
Nancy Veronica Brennevann Solbakken

/dekristne

Dagen starter med 
lovsang, bønn og Bibel, 
før det bærer ut på veie

n.

NOTODDEN

VENNESLA

«En av de sterkeste 
øyeblikkene var da 
han ba en bønn med 
gjengen da laget 
hans tapte.»
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Mamma-aktivist og familiepolitisk talskvinne i 
PDK, Lill May Vestly (43) har entret politikken, og 
det til gangs. Først ble det klart at hun kom inn 
i kunnestyret i Kristiansand hvor hun stod som 
nummer tre på lista. Da stemmene på fylkesnivå 
var telt opp, var hun inne også der. 

ed 189 personstemmer og 70 slengere rykket Lill May 
Vestly opp fra tredje- til førsteplass i Kristiansand. Også 
i fylket fikk hun flest stemmer, gikk fra tredjeplass på 

lista også der og rett inn på fylkestinget i Agder, og er med 
det partiets første fylkespolitiker.

Hun omtaler det hele som et sjokk, at hun ikke var forberedt. 
Men den kjente kristen-profilen har blant annet mer enn 5000 
følgere på Facebook, så helt uventet var det kanskje ikke!

Lill May gikk inn i partiet for tre år siden, et år før forrige 
Stortingsvalg, og omtaler sitt første år i PDK som en festreise. 
Sammen med blant annet partileder Erik Selle reiste hun mye 
rundt i landet, og ble kjent med mange.

Men noe stort ønske om å komme inn i lokalpolitikken har 
hun ikke hatt, og har de to siste årene vært litt mer passiv. 
Planen var å skrive bok om familiepolitikk, en bok som skulle 
være klar før neste stortingsvalg i 2021. Og hun har begynt, 
men nå blir det vanskelig å finne tid og nok ro.

– Jeg hadde jo ikke lagt opp til å komme inn begge steder, 
sier trebarnsmoren som alt til tross tror timingen er rett.

Den eldste datteren er blitt 24 år og de to andre 14 og 12 år. 
Fra den yngste ble født har hun vært hjemme og tilbrakt mye 
tid med barna.

– Så jeg tror kjærlighetstanken er full, og at det vil gå greit om 
jeg blir litt mer opptatt, sier hun.

Lill May omtaler sin inntreden i politikken som krevende. 
Det har blant annet vært den villeste politiske situasjonen i 
Kristiansands historie, i bystyret. Fire uker med forhandlinger 
og en rå maktkamp. 13 partiet kom inn i bystyret, det 
største antallet i landet. Demokratene med Vidar Kleppe ble 
valgvinneren, det tredje største partiet med 10 mandater. 
Men han er «spedalsk». Ingen ville ha ham med. Dermed ble 
det rød ordfører med én stemmes overvekt, noe utbrytere fra 
Demokratene sørget for.

– Det har vært noen ville uker i Kristiansand, men på fylket er 
det en helt annen stemning og orden, sier hun.

For Lill May er «mødrene tilbake til barna» fortsatt sak 
nummer én. Hun vil også løfte abortsaken og har stiftet 
abortorganisasjonen Det er et barn – Pro Life Norge.

– Dette blir en helt ny mobilisering av abortkampen i Norge, 
understreker hun med stor iver og entusiasme. – Det blir 
en paraplyorganisasjon som nå har laget en helt råflott 
hjemmeside med alt av informasjon du trenger om abort. 
Vi blir fanen over det hele, akkurat som Pro Life i USA. 
Dette kan bli en boost også for PDK ved at det synliggjør 
livsvernprogrammet vårt. Lanseringen finner sted til høsten.

Hun er optimist i forhold til alt som ligger foran av oppgaver, 
og er overbevist om at partiet får mer innflytelse enn det 
kjøttvekta skulle tilsi.

– Det handler blant annet om å påvirke folks holdninger ved 
å lufte nye tanker, sier Lill May. – Små partier har relativt stor 
påvirkning i forhold til hvor mange man er. Vi skal også være 
lys og salt personlig, hjerte til hjerte. Jeg kjenner ingen frykt 
for det som ligger foran.   

Lisbeth Hoskuldsen

Nå er 
hun inne

Lill May Vestly
Valgt inn i Kristiansand bystyre for PDK 2020-2023.
Fikk 978 stemmer (1,7%) 189 personstemmer og 70 slengere
Er gruppeleder og med i Oppvekstutvalget og valgstyret.
--------
Valgt inn på fylkestinget i Agder for PDK 2020-2023.
Fikk 2118 stemmer (1,5%) 362 personstemmer
Er gruppeleder og med i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse, og Valgnemnda.

KRISTIANSAND OG AGDER: Lill May Vestly

Kom inn på første forsøk

PDK stilte liste i Froland for første 
gang ved årets kommunevalg, 
og inn kom Frank Rørheim (49) 

som i 2016 meldte overgang fra Frp til 
PDK. – Vi fikk 4,3%, så jeg føler at vi ble 

ganske godt mottatt, 
sier frolendingen.

Frank Rørheim ble 
valgt inn i Froland kommunestyre for 
FrP i 2011 og gjenvalgt i 2015. Men i 
2016 tok han til fornuft, slik han selv 
uttrykker det, og meldte overgang til 
PDK midt i sin andre periode for Frp.

– Kona var veldig ivrig på at jeg skulle 
melde meg inn og egentlig så likte jeg 
partiet godt, men jeg følte at det var 
litt lite. Det er jo sånn mange tenker, 
og det blir helt feil. Jesus begynte 
jo bare med noen få, og det har jo 
utviklet seg, sier han med smilet på lur. 
– Hvis ingen blir med i starten så går 
det jo dårlig. Og det har vært et godt 
valg. Partiet står for alle de verdiene 
som jeg har, så det er helt supert.

Til daglig driver han Froland 
bensinstasjon, Yx Froland, og 
følgelig er klimadebatten aktuell på 
flere måter. Han er blant annet litt 
oppgitt over at ingen snakker om 
hvor vanvittig bra den nye Euro 6 
motoren er.

– Det renser faktisk lufta. Eksosen 
ut har fjernet svevestøvet. Det er 
null NOX igjen. Lufta som går ut er 
bedre enn den som kom inn, sier 
han entusiastisk og understreker at 
det er forskjell på klima og miljø. I 
valgkampen kom han med følgende 

uttalelse som han er blitt sitert på ved 
flere anledninger: «Det grønne skifte 
hadde vi i Froland for 100 år siden, for 
da innførte vi vannkraft.»

– Mange i Froland er opptatt av 
klimaet, og kampen mot abort, legger 
han til. – Her er vi klare på hvor vi står, 
og så har vi tydelig kristne verdier. 
En venn av meg som er statsviter så 
tidligere på PDK som en døgnflue, 
man nå sier han at det er dette partiet 
han har tro på. Vi er på vei opp!

Kometkarriere for PDKer  
fra Ellingsøya

Han meldte seg inn i PDK for 
tre år siden. Nå er Ole Gerhard 
Steen valgt inn i Ålesund 

bystyre. – Hadde noen fortalt meg det 
da jeg meldte meg inn, så hadde jeg 
nok ikke trodd det, sier 68-åringen.

Han var aktiv i Senterpartiet i mange 
år, 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 få 
adoptere barn, meldte han seg ut.

– Og jeg regnet i grunnen ikke med at 
jeg skulle bli politisk aktiv igjen, sier 
han. – Men så fant jeg en brosjyre for 
PDK med kulepunktene på baksiden, 
og var nesten enig i alt. Så da meldte 
jeg meg inn, ble tatt godt imot og 
før jeg visste ordet av det så var jeg 
på både den ene og andre lista, ble 
lokallagsleder i PDK Ålesund, og er 
nestleder i fylkesstyret i Møre og 
Romsdal.

485 stemmer fikk PDK i Ålesund, 1,6%. 
Med litt i overkant av 2% hadde PDK 
fått mandat nummer 2.

– I min hjemmekrets hadde vi 4,85%, 
forteller Ole Gerhard. – Hadde vi hatt 
det i hele kommunen, så hadde det 
vært et kjemperesultat.

PDKs inntreden i bystyret ble blant 
annet lagt merke til av en del KrF-
folk. Han forteller at enkelte av dem 
var så tøffe at de sendte melding og 
gratulerte.

– Og det er nok en del KrFere som er i 
tvil nå, for det var jo KrF-medlemmer 
som sa at ved dette valget skulle de 
stemme PDK, sier Ole Gerhard. – Og 
gjør man et sånt valg, så er noe i ferd 
med å skje! 

Lisbeth Hoskuldsen

Frank Rørheim
Valgt inn i Froland kommunestyre for PDK 2020-
2023.
Fikk 119 stemmer (4,3%)
Har fått plass i kulturkomiteen.

Ole Gerhard Steen
Valgt inn i Ålesund bystyre for PDK 2020-2023.
Fikk 485 stemmer (1,6%) – (1,0% ved forrige valg)
Er med i Undervisningskomiteen. Første vara til 
Formannskapet.

Jeg fant en brosjyre 
for PDK med 
kulepunktene på 
baksiden, og var nesten 
enig i alt. Så da meldte 
jeg meg inn

/dekristne

KOMMUNESTYRET FROLAND: Frank Rørheim KOMMUNESTYRET ÅLESUND: Ole Gerhard Steen

KRISTIANSAND

FROLAND

ÅLESUND

MM
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Anmeldte kommunen  
– fikk medhold

ars Kåre har vært med i partiet fra den spede begynnelsen i 2009, satt 
to perioder i kommunestyret på Bømlo og ble gjenvalgt i høst. Midt i 
årets mest hektiske valgkamp bestemte han seg, med støtte fra partiet 

både lokalt og sentralt, for å anmelde sin egen kommune for brudd på 
flaggloven.

Foranledningen var at flagging med Pride-flagget var oppe som en 
egen sak i formannskapet på Bømlo før sommerferien. Lars Kåre satt da 
i formannskapet og stemte mot, som den eneste av ni representanter. 
Han kunne ha valgt å stemme mot og så tidd stille, men opplevde saken 
som så alvorlig at han kom med et motforslag som gikk direkte på at 
Bømlo kommune ikke skulle heise Pride-flagget under «Storapride». Han 
henviste til flaggloven som fikk et unntak i 2017 nettopp på grunn 
av Pride. Der står det at man ved idretts- og kulturarrangement 
eller andre arrangement av allmenn interesse kan bruke deres flagg 
istedenfor det norske flagget. Derfor kan Pride-flagget brukes. 
Men det står også: «Når kommunens bygninger blir brukt i forbindelse 
med dette.» Dermed ble det feil, for de flagget i Bømlo kommune, mens 
Pride-paraden gikk i nabokommunen. Bømlo kommunens lokaler ble ikke 
brukt. Men så ble det sagt at siden Bømlos ordfører gikk i Pride-toget, og 
hadde ordførerkjedet på seg, så representerte han Bømlo og da mente 
kommunen det var lovlig.

– Men dette står det ikke i loven, 
understreker Lars Kåre.

Politiet henla saken, men 
politiadvokat Sveinung Andersen 
i Sør-Vest politidistrikt gav Lars 
Kåre og PDK medhold. Han støttet 
at det som var blitt gjort var feil. Og selv om saken er henlagt, så er 
ikke dette noen velsignelse som gir kommunen lov til å flagge når de 
vil, skrev han i svaret.

Saken fikk mye oppmerksomhet i media.

– Deretter kom Pride-bevegelsen og Humanetisk Forbund og sa at vi 
hadde en underliggende agenda, at vi brukte denne anledningen til å vise 
at vi var imot Pride, forteller Lars Kåre. – Da ble det fryktelig viktig for meg 
å være tydelig på at det var kun denne loven. Vi er et parti som står for lov 
og orden. Derfor gjorde vi dette. Etterpå kom flere og sa at vi skal stemme 
på dere, også flere KrF-ere, og jeg fikk telefoner i etterkant som sa at: 
«Heldigvis så fikk vi deg inn igjen!»    Lisbeth Hoskuldsen

Lars Kåre Katla (59) anmeldte i august Bømlo kommune for å flagge i strid med 
flaggloven da Pride-flagget ble heist på kommunens flaggstenger i forbindelse 
med Pride-arrangementet «Storapride» i nabokommunen Stord. Saken ble henlagt, 
men Katla fikk medhold av politiadvokaten.

LL

Noen har flyktet fra sine  hjem, 
blitt kastet ut hjemmefra eller 

sitter igjen alene etter å ha blitt 
fratatt noen av sine kjære.

DIN STØTTE 
DENNE JULEN VIL 
GI DEM EN LYSERE 

FREMTID

«Hver kveld når jeg  
legger meg, ber jeg: 

Gud, bring ham hjem. 
Det er så vanskelig å 

være alene. 
Men troen jeg har på Gud 

er sterk.» 
Jina, Syria.

I den mørke tiden gir kirken Abraham og moren Jina den 
styrken de trenger for å fortsette.
Nå er det seks år siden mannen Robert ble kidnappet. Det var han som sørget 
for mat på bordet. Nå som han er borte, er Abraham og Jina avhengige av nød-
hjelp for å få mat og oppvarming til hjemmet. De lever i usikkerhet, med et lite 
håp om at han en gang skal komme hjem. I denne  
vanskelige tiden er kirken med på å gi den styrken de trenger for å fortsette.

Åpne Dørers kampanje Håp for Midtøsten er avgjørende for mange denne 
julen. Din støtte kan forandre liv til mennesker som Jina og Abraham.

Med støtte fra deg kan Åpne Dører utruste kirker i Syria til å være Senter 
for Håp. Her tilbys blant annet nødhjelpspakker, medisinsk hjelp, opp- 
varming og utdanning.

Vil du la Guds lys skinne på de  
mørkeste stedene denne julen? 

• 402 kr kan gi matpakker og oppvarming til en 
familie så de overlever den syriske vinteren. 

• 551 kr er nok til medisinsk hjelp for to troende i 
Syria.

• 5 188 kr kan hjelpe kvinner ut i arbeid. Beløpet 
inkluderer forberedende kurs og et mikrolån til å 
starte en virksomhet. Dette setter kvinner i stand til 
å forsørge familien sin. 

BLI FAST GIVER:
Støtt Åpne Dørers arbeid med 200 kr i måneden

SEND SMS «GIFAST200» TIL 2160
Kontonr: 

3060 07 70000

506999

Gaven går dit behovet er størst

Tlf: 38 11 14 00 • E-post: norway@od.org • Adresse: Tangen 11, 4608 Kristiansand • www.opendoors.no

Lars Kåre Katla
Har satt i kommunestyret for PDK Bømlo i to perioder  
og er nå gjenvalgt.

Fikk 261 stemmer (4,2%).  
Måtte hatt 5,1% for å komme inn med 2.

Fikk 197 stemmer ved forrige valg (3,3%)  
Nærmere undersøkelser viser at PDK har hundre prosent 
lojale velgere på Bømlo og at økningen er nye velgere.

Er i et valgteknisk samarbeid med Høyre, 
Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet.  
Mistet plassen i formannskapet, men er første vara for de 
andre fire partiene.

Har nestlederen i utvalg for Areal og samferdsel, og den 
plassen fikk nummer to på listen, Asbjørn André Sætre. 
Han er også 1. vara til kommunestyret. Fikk også plass 
i utvalg for Levekår. Under der ligger helse, omsorg og 
skole. Den plassen fikk den tredje personen på lista, Heidi 
Grindheim Nimoson, 2. vara til kommunestyret.

/dekristne

«Jeg fikk telefoner i 
etterkant som sa at: 
Heldigvis fikk vi deg 
inn igjen!»

BØMLO
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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 ! 

N Y H E T E R  F R A  V E N T U R A  F O R L A G

www.venturaforlag.no
Gratis porto for kjøp av bøker over kr. 300,-

E-post: post@venturaforlag.no  •  Tlf. 78 89 29 98
Adresse: Hvervagutua 166, 2312 Ottestad

Meningsfulle julegaver

John Bunyan

En 
pilegrims 
vandring
NY OVERSETTELSE 
MED BÅDE DEL 1 
OG 2. Boken er et 
mirakel i verdens-
litteraturen. Selv 
om det snart er 350 
år gammelt, er den 
oversatt til mer enn 200 språk og er en av tidenes mest leste. 
Teksten i denne nyutgivelsen er bearbeidet og tilpasset vår tid. 
Les fortellingene om Kristen (del 1) og Kristin (del 2) som vil 
forlate byen Undergang for å søke veien til Den himmelske by.  

Kr 349,– • Innbundet

Nils-Petter 
Enstad

Den lille 
julequiz-
boka
Jul og quiz hører 
sammen! Juletiden 
er for de fl este av 
oss dager som er 
fylt med samvær, 
fellesskap og 
aktiviteter. Quizer – eller spørreleker – er ofte en del av dette. 
I denne boka kan du fi nne 15 ulike quizer med utgangspunkt i 
nettopp julen.  

Kr 249,- • Innbundet

Avi Jorisch

Israelske 
opp-
fi nnelser
Boken forteller 
om fantastiske 
israelske opp-
fi nnelser som til 
sammen forandrer 
livet til milliarder av 
mennesker jorden 
rundt. Israel spiller en overraskende stor rolle i forhold til 
landets beskjedne størrelse med å bidra til å løse noen av 
verdens største utfordringer.

Kr 299,– • Innbundet

Berit 
Øverland

Frihetens 
sommer
Roman. Møtet med 
ranchen i Wyoming 
overgår alt Karoline 
har drømt om. Etter 
en tørr vår, bryter 
det plutselig ut skog-
brann! John kjemper 
mot fl ammene, 
uvitende om at Karo-
line er fanget midt i 
infernoet. Oppfølger 
av Frihetens arv.

Frihetens arv
Kr 249,– 

Nå kr 149,–

 Kr 249,– • Pocket
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Historien om Yogyakarta-prinsippene 
høres ut som en dårlig konspirasjons-
teori, men er utrolig nok sann, og 
definerer nå norsk politikk angående 
kjønn, seksualitet og samlivsetikk. 

Det handler om en gruppe LHBTI-aktivister 
og deres arbeid for å endre vår holdning 
til den radikale kjønnsteorien. I 2006, 

i byen Yogyakarta, utarbeidet denne 
gruppen 29 prinsipper for hvordan 
menneskerettighetene skulle forstås i lys av 
deres virkelighetsoppfatning. Det handlet 
om at mennesket ikke lenger var skapt i 
Guds bilde, men skulle ha frihet til å definere 
seg selv. Biologien ble avvist. Fra nå av var 
kjønnet kun et redskap for menneskets 
reproduksjon. Om man hadde en kvinnelig 

eller mannlig kjønnsidentitet var opp til det 
enkelte individ. Vår seksuelle orientering 
ble flytende og enhver familieform ble 
akseptabel. Samtidig fikk staten en 
forpliktelse: Den skulle hjelpe alle som 
ønsker det å få barn, selv med eggdonasjon. 
Og: De som motarbeider denne utviklingen, 
hindrer at LHBTI-personer får oppfylt sine 
grunnleggende menneskerettigheter.

 løpet av få år har det skjedd en 
ideologisk revolusjon i Vesten. 
Nazismen og kommunismen 

ble stort sett nedkjempet i løpet 
av forrige århundre. Den kristne 
tradisjonen mistet sin innflytelse. Alle 
store fortellinger om meningen med 
livet ble utsatt for kritikk fra en såkalt 
postmoderne filosofi. Her ble alle 
normer og tradisjonelle sannheter 
betraktet som menneskeskapte 
forestillinger. Det oppsto et 
livssynsmessig tomrom. Porten var 
åpnet for det «frie mennesket». Enhver 
skulle få mulighet til å leve det livet de 
selv ønsker, uten å føle seg bundet av 
fortidens normer og idealer.

Nå viser det seg at selvutfoldelsen ikke 
er bærekraftig. Den vil ikke begrense 
seg. Jorda tåler den ikke. Nå snakker 
alle om forurensning og klimakrise. 
Barn og voksne frykter fremtiden.

Men få snakker om den etiske krisen 
som oppstår der det ikke lenger finnes 
faste normer for hva som er rett og galt.

Relativismen har i første rekke 
rammet den minste og viktigste 
samfunnsenheten, nemlig familien, 
ikke minst barna.

På denne bakgrunn har det vært en 
glede å lese Kjell Skartveits nye bok: 
«Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori 
erobret Norge.» Han skildrer hva som 
er skjedd etter at den kjønnsnøytrale 
ekteskapsloven ble vedtatt i 2008. Ved 
hjelp av ordene rettighet, likestilling, 
toleranse og diskriminering er vi blitt 
indoktrinert i en ideologi som fører til 
at tidligere tenkning om normer og 
normalitet er snudd på hodet. Ifølge 
Statistisk sentralbyrå finnes det nå over 
25 familieformer. Det snakkes om enda 

flere kjønnsidentiteter. Målet er å endre 
folkets holdninger og praksis. Dette 
radikale samfunnseksperimentet vil få 
dramatiske følger som vi i dag ikke aner 
rekkevidden av.

Kjell Skartveit påpeker at 
sexrevolusjonen ikke er startet 
nedenfra. Den er en elitestyrt 
omveltning. Hovedhensikten med 
den nye ekteskapsloven var å innføre 
retten til barn. Denne retten er stadig 
blitt utvidet. Hensynet til barnet er satt 
til side. Politikere vet at språk former 
virkelighet. I barnehager og skoler 
brukes det nye ord som lærer barn 
hvordan de skal tenke om kjønn og 
samliv.

Skarveit påviser hvordan den seksuelle 
revolusjonen har fått en rekke 
etiske konsekvenser. Innføringen 
av «medmor» har gitt oss barn uten 
fedre. Medmors juridiske stilling er 
ikke gjennomtenkt med henblikk 
på samlivsbrudd 
og arv. Surrogati 
er snikinnført. 
Eggdonasjon er på 
vei. Krav om at barn 
må kunne ha tre 
juridiske foreldre blir 
nå positivt omtalt. 
Hele tiden er målet 
å likestille alle typer 
livsstiler og seksuelle preferanser. Å 
hevde at en samlivsform er å foretrekke 
fremfor en annen, blir betraktet som 
intolerant og diskriminerende.

En gruppe kjønnsaktivister samlet seg i 
2006 i byen Yogyakarta i Indonesia. De 
ønsket å gi ulike kjønnsidentiteter plass 
i menneskerettighetene. De såkalte 
Yogyakarta-prinsippene har gitt støtet 

til lovreformer i mange land, inkludert 
Norge. Her blir tradisjonelle normer 
for seksualitet og samliv brutt ned 
samtidig som det seksuelle mangfold 

blir beskyttet mot 
diskriminering 
gjennom en 
ny, såkalt 
identitetspolitikk.

Identitetspolitikken 
innebærer en politisk 
mobilisering til 
fordel for grupper 

som deler felles identitet og som 
opplever seg utsatt for urettferdig 
omtale eller behandling. Såkalt skeiv 
teori har ingen normer for kjønn, 
seksualitet og familie og krever 
beskyttelse for alle grupper. Enhver 
seksuell aktivitet som ikke undertrykker 
andre, blir akseptert. LHBTI-bevegelsen 
kjemper for alles rett til å definere 
seg selv. Deres ideologiske fellesskap 

synliggjøres gjennom organisasjonen FRI – Foreningen for 
kjønns- og seksualitetsmangfold og ved Pride-parader og 
regnbueflagg. Politikere fra de fleste partier støtter opp, 
og Rosa kompetanse blir ønsket velkommen i skoler og 
kirker. Når retten til å definere seg selv blir koblet sammen 
med retten til ikke å bli krenket, truer den ytringsfriheten 
og religionsfriheten. Ikke minst når det innføres 
straffebestemmelser, og det er den krenkedes følelse av å bli 
krenket som er avgjørende. Skartveit viser hvordan Stortinget 
følger opp denne politikken uten å se konsekvensene.

I juni 2016 vedtok Stortinget Lov om endring av juridisk 
kjønn. Alle kan nå bestemme sitt juridiske kjønn, uavhengig 
av sin biologi. Mange som ønsker å skifte kjønn er unge jenter 
som føler at de er født i feil kropp. Overlege Anne Wæhre 
har vist til at 60 prosent av jentene som henvises til Nasjonal 
behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) har alvorlig 
depresjon, sosial angst, 
misbrukproblematikk, 
autisme, psykotiske 
symptomer, ADHD, 
anoreksi eller sliter 
med selvskading. 
I USA har 
Amerikanske 
barnelegers 
forening 
argumentert 
imot 
kjønnsskifte av 
barn. De viser 
blant annet til 
at opptil 98 
prosent av 

kjønnsforvirrede gutter og 88 prosent av kjønnsforvirrede 
jenter aksepterer sitt biologiske kjønn når de har passert 
puberteten. Alle deres argumenter er gjengitt i boka.

Etter at den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble 
vedtatt i 2017, slo kunnskapsminister Jan Tore Sanner fast 
at friskoler bare kan stille krav til ansattes samlivsform 
når arbeidstakeren deltar i religionsundervisningen, og 
at det i rent administrative stillinger ikke var adgang til å 
forskjellsbehandle på grunn av homofil samlivsform. Men 
dersom en kristen institusjon blir tvunget til å ansette 
personer som ikke deler skolens grunnsyn og målsetting, er 
det slutt på religionsfriheten og åndsfriheten.

I en bokmelding er det umulig å gi et dekkende bilde av 
bokas innhold. Boka er resultat av et langvarig og grundig 
arbeid. Den viser til skriftlige kilder og fyldige sitater. 
Samtidig er boka lettlest og utfordrende. Den bør leses av 
alle, ikke minst politikere og lærere og foreldre. I landet vårt 
er det bred enighet om at alle mennesker bør skjermes for 
vold og hat. Men nå står vi overfor en revolusjon som i ly av 
vakre ord vil endre hele vår forståelse av kjønn, seksualitet 

og samliv. Den ønsker frihet for seg selv. Men det skjer 
på bekostning av andres frihet. Den nye kjønns- og 
samlivsrevolusjonen er en farlig trussel mot tankefrihet, 
ytringsfrihet og religionsfrihet. Skartveits bok fortjener å 
bli lest og tatt på alvor.

Jon Kvalbein

Artikkelen ble første gang publisert i avisen Dagen.

NY BOK: Kjell Skartveit

Radikal kjønns- og 
samlivsrevolusjon

Boka «Normløst. Hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge» er resultat av et 
langvarig og grundig arbeid. Den viser til skriftlige kilder og fyldige sitater.

KJELL SKARTVEIT: Normløst - Hvordan radikal 
kjønnsteori erobret Norge, Document Forlag

II

«Få snakker om den 
etiske krisen som 
oppstår der det ikke 
lenger finnes faste 
normer.»

Nå står vi overfor en 
revolusjon som i ly av vakre 

ord vil endre hele vår 
forståelse av kjønn, seksu

alitet 

og samliv. Den ønsker frihet 

for seg selv. Men det skjer på 

bekostning av andres frih
et. 
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Partiet De Kristne
Postboks 260, 4802 Arendal

Når du leser dette så forventer vi at Stortinget har avvist forslaget om å forby 
såkalt homoterapi, som er et grovt overgrep mot trosfrihet og ytringsfrihet, og et 
grovt overgrep mot menneskers selvbestemmelsesrett.

Vil forby såkalt homoterapi 
– dette må Stortinget avvise

tte Arbeiderpartipolitikere på Stortinget, 
inkludert Anette Trettebergstuen, fremmet 
i høst forslag om å forby såkalt homoterapi. 

Anette Trettebergstuen har skrevet en bok med 
tittelen «Homo», og på forsiden av den kan vi lese at: 
«Boken er for deg som er, lurer på om du er, eller har 
lyst til å bli homo.» På side 108 i boken står det: «Folk 
skifter selvsagt også fil, og selv om det du leser og 
hører mest om er historien om at folk går fra å definere 
seg som heterofile til å definere seg som bifile eller 
homofile, så går folk andre veien også.»

En av forslagsstillerne erkjenner altså at men-
nesker kan gå fra å være homofile til heterofile. 
Men nå vil hun kriminalisere spesielt kirkens mu-
lighet til å hjelpe og støtte mennesker som er i en 
prosess som hun selv beskriver at folk er i.

Dette er et grovt overgrep mot trosfrihet og 
ytringsfrihet, men det er selvsagt også et grovt 
overgrep mot menneskers selvbestemmelsesrett. 
Lovforslaget vil kriminalisere menigheter som bistår 
mennesker i den prosessen som forslagstilleren selv 
erkjenner finner sted.

Min oppfordring er at ikke bare kristenfolket og 
kristen-Norge, men hele det norske folk sier et kraftig 
nei til denne typen totalitær tenkning. Forkynnelse, tro 
og det å hjelpe hverandre skal være lov i et fritt land.

 
Erik Selle

«Dette er et 
grovt overgrep 
mot trosfrihet og 
ytringsfrihet.»

ÅÅ
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