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PDK har mye å gjøre, og liten tid å gjøre 
det på. Derfor et vårt motto klart: 
Ora et labora. Be og arbeid. 

Partiet De Kristne er et politisk parti. Her skal det de-
batteres, diskuteres, voteres og deretter representeres 
av partiets medlemmer og tillitsvalgte. Vi vil heller 
ikke være enig i alt hele tiden, det ville fremstått 

meget underlig. Hadde vi vært enig i alt hele tiden ville heller 
ikke tankeprosessene og de gode løsningene blitt foredlet 
og kvalitetssikret gjennom nødvendige demokratiske pros-
esser. Bibelen sier i Ordspråkene 27:17 ”Jern skjerpes ved 
jern, og en mann slipes ved å omgås andre.” Det gjelder også 
tankeprosesser, meninger og samfunnsløsninger. Når debat-
ten er tatt i partiet og partiet har tatt sin beslutning, da står 
vi samlet om løsningene vi har blitt enige om og presenterer 
dem for velgerne. Det er til slutt de som bestemmer hvor stor 
innflytelse et parti får i demokratiet. 

Partiet De Kristne mener vi har Norges beste partiprogram. 
Dette får vi også mange gode tilbakemeldinger på.  Vi har 
en konsistent ideologi og prinsipielle løsninger. Samtidig vet 
vi at politikk også nødvendiggjør en god del pragmatisme 
og forhandlingsvilje i samarbeid med andre partier. Da er 
det viktig for partiet å vite hvor grensene går, og hva som 
er kjernen i partiets ideologi slik at vi forstår forskjellen på 
hvor vi vil ha gjennomslag for våre saker og hvor vi kan gi til 
andre partier. Dette er allerede en viktig balansegang for våre 
folkevalgte i kommunestyrene, og vil bli særdeles viktig for 
våre første stortingsrepresentanter. 

Hvilke saker er så viktig for Partiet De Kristne, og hvilke om-
råder ser vi som viktigst fremover? Jeg skal nevne noen saker 
som jeg vurderer som særskilt viktig for PDK uten at rekkeføl-
gen angir prioritet.

Nei til EU

Høyre med FRP på slep viser at de ikke respekterer Norges to 
folkeavstemninger som gav 2xNEI til EU. Dette er en utfordring 
for PDK som er et klart NEI til EU parti. FRP har skjønt tegningen, 
og etter den fatale saken om finanstilsynet prøver FRP å frem-
stå som et parti NEI-siden kan stole på. Det er de ikke. Både på 
borgerlig side og i det norske folk er det et overveldende NEI 
flertall. Valget i 2017 blir et EU valg. Partiet De Kristne kan love 

be og arbeid!
velgerne å bli deres ombudsmenn både 
for å sikre norsk suverenitet etter grunn-
loven, og være vaktbikkjen i et borgerlig 
samarbeid for å sikre at folkeavstemnin-
gene respekteres av politikerne.

Migrasjon og innvandring

Migrasjonsbølgen vi har sett siden val-
get 2015 er ikke bærekraftig. Det har 
alle skjønt, selv om Ap og KrF prøver 
å late som noe annet. Vi har et ansvar 
for de neste generasjonene å sikre et 
trygt, fritt og bærekraftig samfunn. Den 
naive innvandringspolitikken Sverige 
har ført frister ikke til etterfølgelse. En 
hel verden kan ikke flykte inn i Europa. 
Vi må finne løsninger i nærområdene, 
og vi må sikre at Norge selv bestemmer 
hvem som får komme inn i landet og 
bli her. Det er ingen selvfølge at man 
får opphold i Norge bare fordi man står 
på grensen. Islam gjennom sin politiske 
og ideologiske basis er elefanten i rom-
met, og Norge skal være trygt, sikkert 
og fritt for alle uansett religion, hud-
farge, kjønn og øvrig identitet. Derfor 
må politisk islam adresseres. Sharia er 
uforenlig med norske verdier, og kvin-
ner skal være frie og trygge i Norge 
uavhengig av religion. Vi vil ikke ha en 
multikulturalisme i form av parallelle 
lovverk og ulike standarder. I dette har 
vi faktisk svært mange muslimer med 
oss. Antisemittismen som er så inte-
grert i deler av islam vil vi også utfordre 
i den politiske diskurs. 

Samtidig som vi har en stor influx av 
muslimer i Europa, ser vi i Norge at 
konvertitter har en svært vanskelig 
situasjon. Det virker faktisk som om 

UDI, UNE og norske myndigheter ikke 
en gang anerkjenner at det er dogma-
tisk dødsstraff i islam for frafall fra islam. 
Kristne konvertitter sendes tilbake til 
tortur og død, og mange rømmer i dag 
fra Norge til Tyskland og Øst-Europa i 
frykt for sine liv. Dette er en skam for 
landet vårt, og en kamp PDK må ta.

Tydelig støtte til Israel

Israel fremstår som et fyrtårn av de-
mokrati og frihet i et hav av totalitært 
mørke. Terje Simonsens kanskje fremste 
hjertesak var å endre norsk Israelpolitikk. 
PDK vil derfor kompromissløst legge 
frem følgende tre saker: flytte den nor-
ske ambassaden til Jerusalem, stanse 
norske bidrag i giverlandsgruppen til 
den Palestinske Selvstyremyndighet – 
Norge kan ikke finansiere terror, og til 
slutt vil vi ikke anerkjenne kravet om et 
jøderent Judea og Samaria. Jødene har 
rett til å bo i sitt eget hjemland. Det er 
opp til Israel selv å bestemme sin egen 
politikk, men det er helt klart at den 
såkalte to-statsløsningen ikke har gitt 
fred men mer krig og terror. Oslo-avtalen 
var aldri mer enn papiret det var skrevet 
på. Arafat tok livet av den avtalen dagen 
etterpå i sin tale i Johannesburg der han 
garanterte fortsatt jihad mot Israel. PDK 
støtter både arabere og jøders rett til 
trygghet og frihet. Så langt er det kun 
Israel som har garantert for dette.

La oss be og arbeide

Økonomisk politikk er svært viktig i 
oppgjøret med sosialismen. Sosialisme 

handler om en stor stat som skal styre 
folkeliv slik de sosialistiske politikerne 
vil, og de bruker det økonomiske 
systemet for å få det til. Derfor vil øko-
nomisk politikk være svært viktig, og 
vi vil ha en sterk borgerlig regjering i 
2017. Formueskatten skal reduseres og 
fjernes, dette vil gi investeringskapital 
til bedriftene og fremme helt nød-
vendig innovasjon og skape grobunn 
for nyetableringer. Skatteklasse 2 skal 
styrkes slik at en-inntekts familier sit-
ter igjen med mer av det de tjener. 
Barnehagestøtten skal følge barnet slik 
at foreldre selv kan bestemme over sin 
disponering av tid og penger. Barna er 
foreldrenes barn og ikke statens. 

I tillegg kommer selvfølgelig forsvar, 
politi og beredskap som er vår forsi-
kringspremie, en verdig eldreomsorg, 
rett til liv for det ufødte barn, kampen 
for ekteskapet som en institusjon 
mellom en mann og en kvinne, en 
dyptgripende reform av barnevernet, 
avvikling av NRK-lisensen og dagens 
pressestøtte, styrking av kristendo-
msfaget i skolen og fortsatt prioritering 
av utvikling av infrastruktur. PDK har 
mye å gjøre, så la oss be og arbeide. For 
”Vil Gud ikkje verja by og land, kan vak-
tmann oss ikkje tryggja”, som vi synger i 
Fedrelandssalmen. Norge må bygge på 
de verdier som har gitt oss det landet 
som har vært så godt å bo i, det er vårt 
oppdrag å løfte den fanen, rope det ut 
og gi landet de gode løsningene.

Erik Selle 
partileder

Om et år er det valg

«Norge må bygge på de verdier som har gitt oss det landet som har vært så 
godt å bo i, det er vårt oppdrag å løfte den fanen, rope det ut og gi landet de 
gode løsningene.»
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Bergenseren legger ikke skjul på at det har stormet en del 
etter at han valgte å melde seg ut av KrF i slutten av august. 
Men han har på ingen måte blitt blåst over ende.

– Jeg har jo selv valgt å gå ut i stormen, sier han. - 
Reaksjonene fra KrF har vært mange, men folk respekterer 
valget mitt og takker for det vi har gjort sammen. Jeg har fått 
svært få negative og mange respektfulle tilbakemeldinger.

En ekte bergenser
Moltu er en ekte bergenser, født på Voss, vokst opp i Bergen 
hvor han har bodd nesten hele sitt liv. Han gikk på Danielsen 
gymnas. Studerte etter dette og endte opp med en Master 
i forretningsledelse, i hjembyen, og har de siste 20 årene 
jobbet som kontraktsansvarlig i Statoil, en jobb han etter 
eget sigende trives kjempegodt i.

Forøvrig er han gift med Marita som var gruppeleder for 
KrF i bystyret i forrige periode og ble utnevnt til varaordfører 
i fjor høst. Marita er fra Ganddal utenfor Sandnes, og sammen 
har de to jenter på 13 og 15 år.

At ekteparet Moltu nå befinner seg i hvert sitt parti skal 
være helt uproblematisk.

– Vi har gjensidig respekt for hverandre, sier Tomas.

Begeistret for programmet
Tomas Moltu har hatt en sterk partitilhørighet i KrF og 
har vært en viktig mann for partiet i Bergen. Han var 
hovedarkitekt da KrF gikk inn i byråd med Frp i 2007, og han 
var byråd for skole og barnehage i to år, fra 2007 til 2009.

Men de siste årene har mye blitt gradvis forandret.
– Det har vært en prosess hvor KrF og jeg tok hver vår 

vei, sier han. – Det at jeg nå meldte meg ut er gjort ut i fra en 
helhetlig vurdering.

Han har fulgt PDK i mange år, og innrømmer å ha tenkt 
og sagt at partiet ikke var liv laga.

– Men etter hvert har jeg fått mer og mer tro på PDK, sier 
han. – Jeg vil gi honnør til alle som har lagt ned mye arbeid 
gjennom flere år for partiet. Og jeg tror også det er mye bra 
folk i partiet.

Makten må flyttes nedover
47-åringen har mange ting han brenner for og er opptatt av.

– Jeg kjenner skolefeltet godt og er veldig opptatt av 
innholdet i skolen, sier han. – Gode vilkår for næringslivet 
er også en av kjernesakene. Jeg er i det hele tatt opptatt av 
veldig mye, som at makten må flyttes nedover og utover til 
bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner. Mindre byråkrati 
og lavere skatter er en nøkkel.

– Jeg takker for god mottagelse i PDK, sier Moltu. - Nå 
gleder meg over å få være med å bygge partiet.

Lisbeth Hoskuldsen

La oss tale vel om hverandre

PDK er et annerledes parti, et konservativt parti som bygger på tradisjonelle kristne 
verdier, som trygghet, frihet og respekt for enkeltmennesket, og et praktisk ansvar 
for sin neste. Vårt ideologiske fundament er Bibelen, og den kristne tro og tradis-
jon som har preget Norge i snart 1000 år. Dette finner du i vårt prinsipprogram.

Uansett hvem du er som leser dette så oppfordres du til å sette deg godt inn i PDKs program, 
som vi ubeskjedent vil hevde er Norges beste partiprogram.

I dette bladet er det flere som gir uttrykk for sin store begeistring for nettopp PDKs program. 
Tomas Moltu sier: «Jeg vil understreke at PDK har et drivende godt program som jeg vil ha glede 
av å promotere.» I hvert nummer av PDK-magasinet vil du få med deg litt av innholdet i partipro-
grammet. Du kan lese om hvordan vi vil jobbe for de grunnleggende verdiene som vi mener et 
samfunn bør bygge på for å være godt, og vi bringer eksempler på gode løsninger. Alt dette er 
det viktig å få ut til alle og enhver. For vi tror at partiet er relevant for alle. Vi tror de aller fleste 
mennesker ønsker seg et samfunn der det er frihet og trygghet for alle. At det fortsatt trengs 
penger for å få ut bladet er imidlertid en kjensgjerning. Flere av våre medlemmer tar dette på 
alvor og bidrar. Det er helt avgjørende. Det er derfor vi nå kan gi ut enda et nummer, og målet 
er to til i løpet av 2016. Takk til deg som gir 200 kroner, 300 kroner og andre beløp. Ditt bidrag er 
helt avgjørende! En kjempestor takk også til dere som annonserer i bladet. Det er stort!

Jeg vil også oppfordre deg til å spre det glade budskapet om at alle som ønsker det nå kan 
tegne et abonnement på bladet. Kr. 299,- er prisen for seks nummer i året. Merk deg at dette ikke 
gjelder deg som er medlem av partiet. Alle som er medlemmer av PDK vil få bladet tilsendt. Har 
du betalt medlemskontingenten så er PDK-magasinet en del av pakka.

Del magasinet ut til venner og bekjente. La de gode nyhetene komme ut – at det finnes et parti i 
Norge som har Bibelen som fundament.

Betill ditt abonnement på post@dekristne.no eller ring 459 08 400

redaktør
Lisbeth Hoskuldsen

Vikarierende 
partisekretær
Yngve Bergstrøm bistår Jan Ingvaldsen som partisekretær i  
hans sykefravær.   

Yngve Bergstrøm ble valgt som 4. varamann til sentralstyret i PDK på landsmøtet 2016. 
Derigjennom har han fått en viss oversikt over oppgavene til Jan Ingvaldsen som han nå 
skal ta hånd om. 

Bergstrøm er oppvokst i Nord-Sverige utenfor Umeå, men har nå bodd lengre tid i Norge 
enn i Sverige. Han er gift med Ingjerd, og sammen har de to barn som begge er gift. Tre 
barnebarn har de også fått. Yngve ble norsk statsborger i 1987, og bor utenfor Skotterud 
i Eidskog kommune hvor de har overtatt en landbrukseiendom etter Ingjerds foreldre. 
Ingjerd og Yngve er også aktive i Frelsesarmeen. 

– Til daglig arbeider jeg i Statistisk Sentralbyrå, så frem til at jeg blir pensjonist vil engasjement-
et i PDK foregå på kveldstid, understreker Bergstrøm. – Det håper jeg dere har forståelse for. 

Yngve Bergstrøm

Nå har han meldt 
seg inn i PDK
Tomas Moltu har meldt seg inn i PDK etter 16 
aktive år som KrF-politiker. – Jeg har vurdert 
ulike alternativer, men PDK ligger ideologisk 
nærmest, sier han.

– Jeg vil understreke at PDK har et drivende godt program som jeg vil ha glede 
av å promotere, sier Tomas Moltu. 

Vi er et annerledes parti, så la oss tale vel om hverandre, heie på hverandre 
og holde hverandre oppe i bønn.

«Jeg vil gi honnør til alle som har 
lagt ned mye arbeid gjennom flere 
år for partiet. Og jeg tror også det 
er mye bra folk i partiet.»
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N
adia Bekkelund (27) er overlykkelig over at hun 
nå endelig har fått sønnen tilbake etter å ha vært 
igjennom noen tøffe måneder med stor uvisshet.

– Jeg ammet ham jo da de tok ham fra meg 
første gangen, forteller Nadia Bekkelund som er mamma til 
Caspian som nå er ni måneder gammel. – Derfor spurte jeg 
om jeg skulle pumpe meg slik at han kunne fortsette å få 
morsmelk. Men det var ikke aktuelt, fikk jeg beskjed om. De 
sa det var deres vanlige rutine å gi morsmelkerstatning.

Hun trekker oppgitt på skuldrene over liten 
medmenneskelighet, omtanke og forståelse fra en etat som 
sier at de jobber for barnas beste.

Tre uker senere fikk hun Caspian tilbake med beskjed fra 
Barneverntjenesten i Årstad i hjemkommunen Bergen om at 
hun skulle få beholde ham hvis hun gikk med på å bli sendt 
til Vilde Foreldre–barn senter i Horten kommune. Nadia ble 
fortalt at her ville hun få hjelp og veiledning til å bli en god 
nok omsorgsperson for sitt barn.

– Isteden dreide det hele seg om utredning og 
undersøkelse og ikke hjelp og veiledning, sier Nadia. 

– De lurte meg!

Alene og livredd
I fire måneder var Nadia og Caspian på Vilde, langt borte 
fra familie og venner, langt borte fra alt nettverk. Helt alene 
ble hun utredet av en hel rekke fagpersoner. En gang i 
måneden var hun helt alene i møte med fem fagpersoner 
fra barnevernet som stilte henne spørsmål. Hun var hele 
tiden redd fordi hun forstod at de var ute etter å finne feil og 
svakheter hos henne, som de kunne bruke mot henne og 
som ville konkludere med at hun var ukompetent som mor.

– Jeg følte at jeg ikke hadde noe jeg skulle si, at det var 
deres barn, sier Nadia. – På Vilde ble det skrevet en rapport, 
og den var helt forferdelig, fordi jeg var veldig redd. De skrev 
blant annet at jeg var ustabil fordi jeg gråt når de tok barna 
fra andre foreldre. Da hadde jeg nettopp vært igjennom det 
selv, så jeg fikk flashback. Jeg så fullstendig oppegående 
foreldre som kunne ha tatt seg av barnet dersom de hadde 
fått hjelp. Men de fikk ikke tilbudet.

Kort tid etter at Nadia kom til Vilde måtte hun også 
igjennom en intelligenstest, som Vilde i ettertid konkluderte 
med at hun ikke hadde tilfredsstillende skår på.

– Det er en veldig utspekulert og nedverdigende måte å 
behandle nybakte mødre på, sier Nadia.

Mens hun fortsatt var på Vilde kom det beskjed om at 

Vant en tøff kamp mot 
barnevernet!
Da gutten var bare tre uker gammel kom barnevernet og tok ham med seg uten at 
moren var varslet, og plasserte ham i et beredskapshjem på ukjent adresse. Etter flere 
måneder har hun nå fått ham tilbake.

de ville anbefale omsorgsovertagelse 
om et par dager. I rapporten antydet 
Vilde at gutten hadde fare for 
skjevutvikling, og dette ble brukt som 
et av argumentene for at han burde tas 
fra moren.

– Da jeg fikk vite dette reiste jeg 
fra Vilde og var så heldig å komme i 
kontakt med Margaret Hennum som 
er helsesøster og barnesykepleier, 
forteller Nadia. – Hos henne og 
mannen i Brandal i Møre og Romsdal 
fikk jeg komme og bo.

Hentet uten forvarsel
Hos Hennum hadde Nadia og 
Caspian fem gode uker sammen før 
barnevernet i Hareid hadde sporet 

opp hvor de bodde og plutselig en 
dag kom på døren sammen med fem 
politibetjenter for å hente den seks 
måneder gamle gutten som da lå og 
sov.

– I følge barnevernet så hadde jeg 
rømt fra Vilde, sier Nadia. – Men de sa jo 
at det var et frivillig opphold. Hvordan 
kan de si at jeg rømte fra noe de påstår 
er frivillig?

Nadia var hos frisøren da de 
kom, og fikk ikke anledning til å ta 
farvel med Caspian. De hadde sporet 
telefonen hennes og var nok klar over 
at hun ikke var hjemme.

– De hentet gutten uten å stille 
noen spørsmål om ham, sier Margaret. 
– De sjekket ikke om han hadde det 
bra og stilte heller ingen spørsmål. De 
spurte ikke om hva han spiste og hvor 
ofte, om han var allergisk for noe, hvor 

ofte han sov og når.
Nadia og Margaret kontaktet 

barnevernet i Hareid og spurte om de 
kunne ha et samarbeid.

– Men det ble blankt avslått, sier 
Nadia. – Jeg fikk beskjed om å ta det 
gjennom min advokat.

– Jeg er vel inne i hvordan 
helsevesenet jobber, også når det 
gjelder modell og menneskesyn, 
sier Margaret. – Og den modellen er 
god. Det dreier seg om å skape tillit 
og trygghet, og å jobbe for optimal 
fungering. Det er slik vi tenker i 
helsevesenet. Men det jeg har sett i 
for eksempel familiemøter i regi av 
barnevernet. Det er ikke hjelp. Det er 
vurderings– og observasjonsplasser. 
Og hjelpetiltakene må du ta imot. Du 

har ikke noe valg, for da tar de fra deg 
barnet. 

En tøff kamp
Nå ventet en kamp for å få Caspian 
tilbake. Først var det en runde i 
fylkesnemnda for barnevern og sosiale 
saker i Møre og Romsdal. Her ble det 
avslag på klagen på akuttvedtaket 
truffet av barnevernleder i Hareid 
kommune om plassering av Caspian 
utenfor hjemmet.

I akuttvedtaket fra barnevernet 
står det at: «Det er ingen grunn til å 
tro at barnet vil lide noen overlast. 
Imidlertid har Margareth Hennum 
uttalt seg svært kritisk til barnevernet i 
sosiale medier.» Barnet må lide overlast 
for at barnevernet skal kunne fatte et 
akuttvedtak og hente gutten.

I nemnda redegjorde også Margaret 
Hennum i detalj for sitt syn på Caspian 
og mors samspill med gutten. Caspian 
var ikke skjevutviklet, heller ikke 
begynnende skjevutvikling. Hennum la 
frem sin egen rapport.

– Vi sendte også ukentlige rapporter 
til barnevernet gjennom advokaten, 
sier Nadia. – Rapporten fra legen som 
vurderte Caspian rett etter at han ble 
tatt, sier også at han var smilende og 
svært god i kontakten.

Hennum forklarte også at når Nadia 
er trygg og lever i rolige omgivelser 
viser hun meget god emosjonell 
omsorg for Caspian.

Saken ble så brakt inn for Sunnmøre 
tingrett. Her ble akuttvedtaket 
opprettholdt. Da var det mors 

fungering som fikk veie tyngst basert 
på rapporten fra Vilde.

Fikk medhold
Deretter kom saken for få uker siden på 
ny opp i fylkesnemnda med det som 
mål å vedta varig omsorgsovertakelse 
med anbefaling om at mor skulle få se 
gutten tre ganger i året.

– Men her fikk Nadia medhold, sier 
advokat Grape, noe som skjer svært 
sjelden. – Det var enstemmig. Det er 
nå fattet vedtak om at hun får Caspian 
tilbake.

Barneverntjenesten forholder seg 
til vedtaket fra fylkesnemnda og har 
besluttet å ikke anke vedtaket videre 
til tingretten. Dette vil imidlertid 
ikke barnevernsjefen i Årstad 
barnevernstjeneste i Bergen kommune, 

Helsesøster og 
barnesykepleier Margaret 

Hennum (t.v.) har støttet og 
hjulpet Nadia Bekkelund 
i kampen for å få sønnen 

tilbake. Hun er rystet over 
hvordan barnevernet 

opererer. Partileder Erik Selle 
lover at PDK skal se nærmere 

på barnevernet.
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Anne Karin Nesse, bekrefte.
– Jeg uttaler meg ikke i noen 

konkrete saker, sier hun. – Selv 
ikke dersom jeg får fullmakt fra 
vedkommende det gjelder.

Blåser i det biologiske prinsipp
Både Nadia, Margaret og mange i deres 
krets, som også består av fagpersoner, 
stiller seg uforstående til barnevernets 
håndtering av denne saken, som 
for eksempel følgende uttalelse fra 
nemnda: «Hvis barnet skal tilbake 
til sin mor, vil han på nytt oppleve 
ustabilitet og brudd, noe som vil være 
en ytterligere belastning for ham.»

– Caspian er allerede blitt flyttet 
minst tre ganger etter at de tok han 
fra meg, sier Nadia. – Hvordan kan de 
flytte et barn på denne måten når de 
mener at dette er en stor belastning?

«Det er helt åpenbart at det 
biologiske prinsipp ikke lenger 
anvendes i fylkesnemndene i Norge, 
skriver advokat Grape i sitt brev til 
fylkesnemnda. – Dette bryter med 
Barnevernloven. Dette er etter 
mitt skjønn en ganske uforståelig 
argumentasjon.

Et svært alvorlig overgrep
For Nadia er situasjonen ekstra 
belastende da hun selv som 13–åring 
opplevde et overgrep fra barnevernet. 
Hennes mor ble alene med fem barn 
da faren reiste fra dem. Plutselig en 
dag kom barnevernet og politiet og 
hentet alle fem søsken og spredde dem 
på fem ulike adresser. Hun og søsteren 
på 12 år var livredde og tviholdt i 
hverandre, men ble skilt med makt. 
Nadia fikk senere vite at moren visstnok 
skulle ha problemer med alkohol.

– Men jeg oppfattet at jeg hadde et 
godt hjem med en god og kjærlig mor, 
sier Nadia.

Hun forteller om en runddans 
med flytting fra det ene hjemmet 
til det neste. 14 år gammel ble hun 
plassert på barnevernsinstitusjonen 
MS Torungen, sammen med 18–22 år 
gamle gutter som alle ruset seg.

– Det er et overgrep, fastslår 
Margaret. – Etter dette var ikke Nadia 
mors beste barn. Hun fikk ikke være 
noens barn. Hun begynte å ruse seg 
som en flukt fra virkeligheten, slik svært 
mange barn gjør når de kommer under 
barnevernet.
– Men Nadia er solskinnshistorien vår, 

sier Margaret. – Da hun ble gravid 
sluttet hun med metadon, ja hun 
sluttet til og med å røyke. Det er svært 
få som slutter å røyke.

Lisbeth Hoskuldsen

FAMILIEN 
For PDK er familien selve 
grunnfjellet i samfunnet, og 
det er helt avgjørende at man 
så langt det er mulig følger 
det biologiske prinsipp og 
minste inngripens prinsipp i 
alle barnevernssaker. Dessverre 
er det alt for mange eksempler 
på at foreldre og barn skilles 
der man kunne ha funnet gode 
løsninger og lagt til rette for at 
barna kunne vokse opp med 
sine biologiske foreldre.

Nadia Bekkelund er glad for at Erik Selle tok seg tid til å høre hennes historie.

H
un 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.

– Jeg reiste meg opp i 
likestillingskirka og banna så det 
sang, sier den frittalende 40-åringen 
som bor i den fineste skjærgården på 
Kristiansands østside. 

Hun gikk til frontalangre 
på ekstremfeminismen og 
likhetsløsningene og fikk reaksjoner 
i to måneder etterpå fra alenemødre, 
bestefedre, stortingspolitikere, 
partiledere, ministere og redaktører.

– Jeg tror jeg tok hull på en byll 
og satte navn på noe som mange 
familier sleit med, sier hun. – Det var 
tidsklemma og det å ikke få lov til å 
være hjemme med barna. Dette er 
blitt mitt store engasjement. Jeg er så 
rasende på de kreftene i samfunnet 
som vil splitte familiene, som vil skille 
mor og barn, som vil skille mor og far. 
Jeg er så rasende at jeg har bensin på 
tanken for resten av livet.

Proppfull av ressurser
Lill May Vestly har tre døtre på ni, 11 og 
21, en fosterdatter på 21 og en mann 
på 50 som er sivilingeniør i olja. Hun 
omtaler ham som en kvalitetsmann fra 
topp til tå, en ordentlig familiemann, 
den faste klippen i hjemmet.

Om seg selv har hun også mye bra 
å si: sterk nok til å gå alene, kreativ og 
aldeles helt selvgående, full av selvtillit, 
er strategisk, en gründertype, kan aldri 
bli A4, evner å være saklig.

Lill May 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. Hun har vært lidenskapelig 
opptatt av dans, vært med i NM i 
sving, eid og drevet svingklubb, 
vært instruktør og danser også flere 
andre typer danser. Hun har også 
vært festivalsjef og bygd opp en 
dansefestival, og danser fortsatt litt 
argentinsk tango av og til, noe PDKerne 
fikk en flott oppvisning av da Lill May 
gjestet landsmøtet i 2015.

I kjølvannet av sin første kronikk 
startet hun morsrolleorganisasjonen 
«Tid for barn». På spørsmål om hva hun 
jobber med i dag så er svaret: skribent 
og foredragsholder. Hun gleder seg 
for øvrig over interiør og hage, og alt 
som er vakkert her i verden, og det 370 
m2 store huset ble interiørreportasje i 
landets største aviser i fjor. 

Nyfrelst og sjokkert
For tre og et halvt år siden ble hun 
kristen og oppdaget til sin forskrekkelse 
at verdiene hun hadde fikk et hjem. 
Hun ble sjokkert over å finne ut at de 
kristne var enige i de familieverdiene 
hun har stått opp for, og hun lurte på 
hvorfor de ikke hadde sagt noe.

– Jeg ble skuffet og overraket over 
at så mange var enige uten å ha sagt 
noe høyt, sier hun.

Hun slo igjennom på Oslo 
Symposium 2013. Da hadde hun 
bare vært kristen i tre uker. Det var da 
hennes engasjement ble nasjonalt 
kjent, noe som førte til massevis av 
invitasjoner fra hele kristen-Norge.

– Det var da jeg fant ut at de 
underviser jo ikke om dette med kjønn, 
ekteskap og familie i menighetene, sier 
hun. – Dermed får ikke de som sitter i 
benkene ord på det de kjenner inni seg. 
Det er et stort svik!

Ønsker å være i Guds plan
Nylig meldte Lill May seg inn i PDK.

– Veldig kort fortalt så kjente jeg at 
det lokket på hjertet mitt å skulle være 
med i partiet, sier hun. – Nå holder jeg 
på å sette meg inn i familiepolitikk, og 
opplever at Gud har gitt meg en oppgave 
med å formidle og kommunisere ut disse 
familieverdiene og sette ord på de og 
spre de, og så opplever jeg at jeg på sikt 
skal gjøre dette gjennom en konferanse 
om kjønn, ekteskap og familie, og 
gjennom et bokprosjekt og nå gjennom 
at jeg plutselig er med i PDK.

- Jeg har ingen annen ambisjon 
enn å være i Guds plan, understreker 
Lill May. - Jeg tror Gud har fantastisk 
spennende ting foran meg, og da 
tenker jeg at Gud må gå foran, så jeg 
har i grunnen lagt ned mine egne 
ambisjoner. Men det hadde vært 
fryktelig morsomt å bli Barne- og 
familieminister, legger hun til. - Da 
skulle jeg ha snudd om på en hel del 
ting. Ut med likestilling og inn med 
likeverd, ut med likhetstyranniet 
og inn med mangfold og ut med 
kjønnsløsheten og inn med en hyllest 
av kjønnsforskjeller.

– Og så må vi gjøre noe med 
barnevernet, legger hun til. - Barnevern 
er noe jeg brenner for blant annet fordi 
jeg kjenner til barnevernet fra flere 
kanter, og jeg er svært urolig.

Lisbeth Hoskuldsen

Hun brenner for ekteskapet, familien og barna. Nå har Lill May 
Vestly, omtalt og uthengt som antifeminist, meldt seg inn i PDK 
hvor hun vil bruke sitt store engasjement til å gjøre en forskjell.

Jeg har fått mange tilbud fra partier, men har takket 
konsekvent nei fordi jeg tenkte at debattene hadde 
det best dersom min stemme var fri, sier Lill May 
Vestly. Nå har hun meldt seg inn i PDK.

Banner gjerne i 
likestillingskirka
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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 ! 

Anne Torill er den som har vervet flest nye 
medlemmer til PDK denne sommeren, i alt åtte 
nye kan ønskes velkommen takket være den ivrige 
damen. Som belønning fikk hun en iPad Mini!

– Jeg har verva de når jeg har stått på stand for PDK i 
sommer, og det er jo ikke vanskelig, sier den frimodige 
damen. – Det er jo bare å fortelle om programmet og hva vi 
står for. Da vil de være med.

Anne Torill var med å starte lokallag i Rakkestad i våres og 
sitter i styret der som sekretær. Hun er også med i fylkesstyret 
i Østfold.

– Jeg bidrar med det jeg kan og i sommer har det blant 
annet dreid seg om å stå på stand og fortelle folk om partiet 
vårt. Jeg stod på stand både på Oase og Østerbo. Det var på 
Østerbo jeg fikk kapra de åtte. Det er utrolig moro å stå på 
stand!

Nå er Anne Torill skikkelig gira på å verve flere.

– Jeg har fått vite at det skal være en ny vervekonkurranse, så 
da skal jeg stå på videre. Kanskje jeg kan vinne en ipad til!

Totalt har PDK fått 47 nye medlemmer i løpet av sommeren.

verva flest 
fordi hun «preka»
– Tenk å få en så flott gave bare fordi en har 
åpna munnen og preka om PDK, sier Anne 
Torill Førrisdahl på kav Østfold-dialekt. Gaven 
fikk hun overrakt av partilederen selv, Erik Selle.

– Tenk å få en så flott gave bare fordi en har åpna munnen og preka om PDK, 
sier Anne Torill Førrisdahl på kav Østfold-dialekt. Gaven fikk hun overrakt av 
partilederen selv, Erik Selle. (Foto: Jostein Skevik)

Ny vervekonkurranse:
Vinn en ipad!
PDK utvider vervekonkurransen 
og oppforer alle til å verve så mange nye 
medlemmer som mulig ut året 2016.
Nye medlemmer meldes inn til hovedkontoret: 
Telefon 45908400      eller 
post@dekristne.no
Medlemskapet for 2016/2017 må være betalt 
for at innmeldingen skal regnes som gyldig.
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Den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven fra 2009 truer selve vårt 
samfunns eksistens, og må gjøres om.

Ut fra dette perspektivet forstår vi utsagnet i 5. Mos. 28:13 «Herren 
vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri 
lavere, så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i 
dag, så du holder dem og gjør etter dem.» Disse budene er nedfelt i 1. 
Mos. 2:24-25: 

1. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og 
2. holde fast ved sin kvinne, og 
3. de to skal være én kropp.  
4. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg 
ikke for hverandre. 

1. betyr at de ikke skulle være kopier av mor og far, men utvikle sin 
egenart og sine evner og gaver.  Det er foreldrenes hovedoppgave at 
dette kan skje i et trygt oppvekstmiljø, og under kyndig veiledning.
2. handler om å være trofast mot den ektefelle man har valgt. 
Trofasthet er vel den side ved Gud som vi alle setter mest pris på.
3. innebærer at to helt forskjellige personer blir vevet sammen 
til å leve ut relasjoner som synliggjør Gud i hverdagen. Dette gir 
synergieffekt!
4. betinger at de er nakne overfor hverandre også i tanker og følelser.  
 
De skulle leve i full åpenhet med hverandre på alle livets områder, og 
kunne dele tanker og følelser på de mest intime områder av livet.

Det er bare samlivet mellom en mann og en kvinne som kan skape 
barn på en naturlig måte, og føre slekten videre, slik at barna har et 
nært forhold til både sin mor og sin far.

Lisbeth Hoskuldsen

H
istorisk sett var samfunn som gikk i oppløsning 
kjennetegnet ved utbredt homoseksuell livsførsel. 
Ekteskapet har fra tidenes morgen vært mellom en 
kvinne og en mann. Judith og Ingvar Torvik i PDK 

Telemark vil jobbe for at dette fortsatt skal være gjeldende 
lov i Norge.

Tusenvis kjenner dem fra familiearbeidet i Ungdom i 
Oppdrag (UIO) hvor de ble innsatt som ledere i 1980. Siden 
den gang har de hatt utallige helgekurs og samtaler med 
veiledning for par. Hvor mange ekteskap de har reddet er det 
bare Vår Herre som har oversikten over, men det er mange, 
kanskje flere tusen! I de mest hektiske årene hadde de opptil 30 
ekteskapsweekender i året og tre familieleirer om sommeren.

Temaet for undervisningen har vært “Kunsten å leve 
sammen”, og de har skrevet en bok med samme tittel som er 
oversatt til både rumensk og engelsk, og som kan lastes ned 
ved å gå inn på siden: www.judithogingvar.no Deres ønske 

er at den skal spres så mye som mulig i kampen for å redde 
ekteskapet som Guds gode ordning for oss mennesker.

– Indre helbredelse ble vår store tjeneste, sier Judith. – 80 
prosent av det folk sliter med har sin bakgrunn i oppveksten. 
– Det trengs undervisning om tilgivelse og forsoning.

Forenet i kjærlighet
Gud selv valgte å begynne menneskeheten med å skape en 
mann og en kvinne i det han sier i 1. Mos. 1:26 ”La oss skape 
mennesker i vårt bilde som et billede av oss.” Slik begynner 
ekteparet Torvik sin undervisning, og fortsetter:

Her brukes uttrykket ”oss” for å gi til kjenne at Guds familie 
– Gud – Jesus – Den Hellig Ånd står modell for skaperverket. 
På sammen måte som den minste byggesten i materien, 
hydrogen, består av et proton, et elektron og en kraft som 
binder dem uløselig sammen, slik skulle mann og kvinne 

være forenet i kjærlighet.

Hode og ikke hale
Dersom man tar det maskuline 
elementet i ISH (mann) og 
setter det sammen med det 
feminine elementet hos ISHA 
(kvinnen) så får vi uttrykket 
Jahve (Gud). De øvrige 
bokstavene er like for begge 
kjønn og betyr ild eller lys. 
Det illustrerer hvordan Guds 
hensikt med oss mennesker 
var at vi skulle være levende 
bilder på Gud i måten vi 
lever på. Livene våre skulle 
synliggjøre Gud i hverdagen.

ekteskapsloven
truer vårt samfunns eksistens

– Som kristne er vi kalt til å gi livet for å 
forandre samfunnet, sier Judith og Ingvar 
Torvik. – De kjenner at Gud vil de skal 
være engasjert i PDK, blant annet for å få 
på plass et lovverk der det tradisjonelle 
ekteskapet har en juridisk særstilling.

Partiet De Kristne ser familien og ekteskapet 
mellom én mann og én kvinne som 
samfunnets viktigste byggestein. Partiet 
De Kristne vil løfte frem det livslange, 
monogame ekteskapet mellom mann og 
kvinne som norm og ideal. Det tradisjonelle 
ekteskapet bør ha en juridisk særstilling.

En velfungerende familie er vesentlig for 
den oppvoksende slekt og fremtidige 
generasjoner. I familien kan barn under 
trygge og stabile forhold lære forskjell på 
rett og galt, bli kjent med sosiale normer 
og regler, og utvikle nærhet til andre 
mennesker. Sterke og stabile familier gir et 
sterkt og stabilt samfunn.

Partiet De Kristne setter barna i fokus, og 
mener barn har rett til både en mor og en far, 
og til å kjenne sitt eget biologiske opphav. 
Barn skal ikke gjøres til et objekt som 
produseres utenfor den naturlige rammen av 
en biologisk mor og far.

– 80 prosent av det folk sliter med har sin bakgrunn i oppveksten, 
sier Judith Torvik. – Det trengs undervisning om tilgivelse og 
forsoning.

Fra vårt prinsipprogram:

BJØRN ENGEN BRØYTING & TRANSPORT AS

Vi laster opp og 
kjører bort jord, 
stein, pukk og grus i 
Grimstad og Arendal.
Ring i dag på 
tlf. 95142965
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Neste høst er det Stortingsvalg og det koster å drive 
valgkamp. Skal dette prosjektet lykkes, må vi stå 
sammen på alle måter, også økonomisk. 

Ved å støtte oss med penger bidrar du til at Partiet 
De Kristne kan videreutvikle organisasjonen og drive 
en god valgkamp. Private bidrag er den aller viktigste 
inntektskilden i arbeidet for kristne verdier der du bor. 
Alle bidrag hjelper, og gir et felles løft for hele partiet. 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bli en fast giver 
til partiet.  Hvis du vil gi et enkeltbidrag eller et fast 
månedsbidrag, benytter du følgende kontonummer: 

Bankkonto 9791 11 44445
Når alle gir litt, blir det mye til sammen.

På forhånd takk
Erik Selle, partileder

Hjelp 
Partiet De Kristne
inn på Stortinget

TOTALLEVERANDØR AV 
ELEKTRONISKE TJENSTER   
DIN ELEKTRIKAR I BREMNES

TELEFON 53 42 21 10
E-POST FIRMAPOST@LOS-ELEKTRO.NO
WEB WWW.LOS-ELEKTRO.NO   

GRATIS 
MEDLEMSKAP 
UT ÅRET! 
Betal ditt medlemskap i PDK 
innen utgangen av året og 
du får gratis medlemskap 
ut 2016 pluss at du da 
har betalt medlemskapet 
for 2017. Dette gjelder 
nye medlemmer, men 
også deg som er medlem 
men ikke har betalt 
medlemskontingenten for 
2016. Medlemskontingenten 
er kr 350 (ektepar kr 600/
honnør kr 250/student 
t.o.m. 25 år kr 150)
Medlemskontingenten 
betales inn til PDKs konto: 
9791 11 44445

«Private bidrag er den aller viktigste inntektskilden 
i arbeidet for kristne verdier der du bor.»

Flere tjenester og konfe-
ranser gir ikke integrering

Flere og bedre tjenester, 
mer tilrettelegging, 
dialog og konferanser 
er ikke løsning på 
integreringsutfordringene 
hverken i Sarpsborg eller 
Norge forøvrig, mener 
Kai Roger Hagen. Han 
synes det er spesielt 
alvorlig at rådmannen 
i Sarpsborg, i den nye 
kommunedelplanen, 
bagatelliserer likheten 
mellom islam og terrorisme.

Kai Roger Hagen var den 
eneste som stemte mot den 
nye «Kommunedelplanen 
mangfold, inkludering og 

likeverd 2016–2028 med handlingsdel 
2016-2019» i Sarpsborg fordi han 
mener den svikter når det gjelder 
integrering.

«På integreringsområdet er det en 
plan uten innhold,» sa Hagen i sin tale 

til bystyret og begrunnet det med at 
planen ikke sier noe om hvordan man 
skal jobbe for å integrere en bestemt 
gruppe som ikke ønsker å bli integrert, 
nemlig de som søker islam.

«Det er en ting jeg er veldig overrasket 
over at ikke er tatt med i denne 
kommunedelplanen, og det er alle de 
som faktisk ikke ønsker å bli integrert i 
Norge. Det er jo helt tydelig, både når 
det gjelder Sarpsborg, i hovedstaden 
og andre deler i Norge, at det er mange 
som ikke ønsker å bli integrert i Norge. 
Det står det ingenting om i denne 
planen! Hva skal vi gjøre med dem? 
Skal de få leve i sitt eget samfunn, 
og benytte seg av interne sharia-
metoder?» ville Hagen vite.

Holdningsendringer for hvem?

– Isteden står det et vi må ha 
holdningsendringer, sier Hagen. – 
Holdningsendringer for hvem? Dette 
spørsmålet stilte jeg til rådmannen og 
ordføreren, om holdningsendringer 
betyr at nordmenn i større grad skal 
akseptere å bli påvirket av den nevnte 
religionen, eller om det er sånn at de 
som tilhører denne religionen skal bli 
påvirket av det norske samfunnet?

– I Sarpsborg har vi et valgdistrikt med 
veldig dårlig valgdeltagelse, Alvim, 
hvor det bor mange innvandrere. Før 
forrige valg ble det gjort flere tiltak for 
å oppmuntre disse til å stemme, uten 
at det gav resultater. Valgdeltagelsen 
var faktisk lavere enn ved tidligere valg. 
Dette er tegn på hvor lite man bryr 
seg om samfunnet. Da må man finne 
andre løsningen enn konferanser og 
enda flere tjenester. Jeg har vært på 
mange konferanser gjennom årene og 
de innvandrerne som stiller der er de få 
som engasjerer seg uansett.

Friheten til å mene - er truet

Hagen tok også opp trykkefrihet og 
talefrihet.

– I dag frykter man konsekvensen 
av det man mener. Det stod det ikke 
noe om i planen. Vi ser allerede nå 
store endringer i forhold til tale- og 
trykkefriheten. Hvordan skal det bli for 
våre barn og barnebarn?

Noe av det mest alvorlige i planen 
mener Hagen er rådmannens 
bagatellisering av likhetene mellom 
islam og terrorisme.

– Planen tar ikke opp det faktum at 
islam helt fra begynnelsen i praksis 
har vært ensbetydende med krig og 
ødeleggelse, sier Hagen. – Isteden 
handler den om mangfold og 
flerkulturalisme. I min tale til bystyret 
gav jeg klart uttrykk for at PDK erklærer 
at vi faktisk må drive motstandsarbeid 
mot politisk islam, med bakgrunn 
i nettopp historien og alt vi vet om 
hvordan denne religionen praktiseres.

Sarpsborg Arbeiderblad trykte hele 
talen til Hagen.

– De fleste tilbakemeldingene var 
positive, forteller Hagen. – Men fra 
noen fikk jeg også huden full. Det er 
viktig at vi er en tydelig stemme.

Lisbeth Hoskuldsen

Kai Roger Hagen meldte 
i fjor overgang fra Frp til 
PDK etter å ha vært med 
i Frp siden 1980-tallet. 
Høsten 2015 tok han 
til på sin tredje periode 
som bystyremedlem i 
Sarpsborg, nå offisielt 
som uavhengig.

KAI ROGER HAGEN 
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N
ylig hevdet Per 
Sandberg fra 
FRP at FRP er 
det eneste NEI 
til EU partiet 

på borgerlig side. Dette er 
jo ikke riktig. Det var faktisk 
litt pinlig og hult at han sa 
dette rett etter at Siv Jensen 
foretok manøveren med 
finanstilsynet. Det er faktisk 
slik at skal vi være trygge 
på at en fortsatt borgerlig 
regjering etter valget i 2017 
faktisk ikke avgir suverenitet 
til EU og fortsetter snikin-
nmeldingen som vi ser i 
praksis i direkte hån mot 
folkets to ganger NEI til 
EU i folkeavstemninger, så 
må det et nytt parti inn på 
Stortinget og inn i regjer-
ingsforhandlingene. Det 
partiet er Partiet De Kristne.

Partiet De Kristne er et 
genuint NEI til EU parti. Det ligger like fast som vår Israel poli-
tikk. Er det to saker som virkelig lå Terje Simonsen på hjertet 
så var det disse to. Skal vi kunne bygge og opprettholde en 
fri og trygg nasjon bygget på judeo-kristne verdier, som er 
kjernen i etableringen av Partiet De Kristne, så må disse to 
områdene holdes høyt i hevd. 

Partiet De Kristne sier kategorisk NEI til EU, og NEI til 
suverenitetsavståelse i tråd med Norges grunnlov. Vi mener 
nasjonalstaten er den beste ramme å løse samfunnsoppdrag-
et innenfor, og vi vil kjempe for at politikerne skal respektere 
folkets røst i folkeavstemningene. Det vi ser i England med 
Brexit er en stor seier for folkestyret, og ”ekspertenes” dom-
medagspostulater om konsekvensene av å motstå globaliser-
ingen viser seg igjen å bli til skamme. Sterke samarbeidsavtal-

er og gode internasjonale 
relasjoner er vegen å gå. 
Det betyr at EØS avtalen 
må grundig gjennomgås, 
og i programkomiteen 
i partiet er det interes-
sante forslag om å si opp 
EØS avtalen. Brexit gir oss 
en helt ny anledning til å 
ta en grunnleggende de-
batt om dette. Internas-
jonal handel er viktig. Det 
er demokratifremmende 
og skaper økonomisk 
vekst. Vi ønsker derimot 
ikke dette på bekostning 
av vår nasjonale frihet og 
selvråderett, og jeg tror 
heller ikke det er nød-
vendig.

Schengen-avtalen 
har vist seg å ikke være 
tilfredsstillende. Vi ser nå 
i Europa at det innføres 
grensekontroll. Hvorfor 

gjøres dette? Jo, selvfølgelig for at borgerne skal være trygge, 
og at bare de som har gyldig adgang til riket skal komme inn. 
Det skal vi fortelle Erna Solberg og Siv Jensen at det ønsker 
Partiet De Kristne for Norge, og det tror vi store deler av det 
norske folk også ønsker. PDK vil ha norsk grensekontroll, og 
det skal utføres av norske myndigheter. 

2017 blir et EU valg. PDK er et borgerlig parti, derom er det 
ingen tvil, og her skal Høyre og FRP få bryne seg på Partiet 
De Kristne. Dette gjør PDK også til en interessant brobygger 
til Senterpartiet. Faktum er at et godt valg for PDK i 2017 kan 
skape en helt ny og spennende dynamikk i norsk politikk.

Erik Selle
partileder

nei til eu 2017 blir et EU valg. 
Partiet De Kristne 
sier nei til EU.

NEI til suverenitetsavståelse!
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