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Vi gleder oss over en ny utgave av PDK-
magasinet. Takk til Lisbeth Hoskuldsen 
som igjen har gjort en kjempejobb. Jeg 
håper du blir inspirert og engasjert, og 
ikke minst motivert til å være med på 
vegen frem mot valgdagen 11. september 
2017. 

Partiet De Kristne har hatt en fantastisk høstinnspurt. 
Nye medlemmer, seminarer og foredrag, møte 
med Israels ambassadør i Bodø, folkevalgte som 
trofast jobber på for vår ideologi og program i 

kommunestyrene, og ikke minst alle dere medlemmer som 
gjør partiet mulig. Uten medlemmer hadde dette arbeidet 
vært tilnærmet umulig. Derfor vil jeg oppfordre alle til å ta et 
tak. Tenk om alle kunne verve et nytt medlem, da dobler vi 
medlemsmassen med letthet. Det er så mange mennesker 
som er enig med oss, som har lest programmet og som sier 
at ja dette kan vi stå for. Sammen skal vi sette kursen mot 
seier. Vi elsker landet vårt. Vi elsker Norge. Landet som har 
gitt oss frihet og trygghet. Frihetens verdier må velges av 
hver eneste generasjon, ellers vil vi miste den. Vi som leser 
dette magasinet er en generasjon som arvet et godt land fra 
de som gikk foran oss, la oss overlevere de samme verdiene 
til de som kommer etter oss. Skal vi klare det må vi blant 
annet være villig til å betale forsikringspolisen. Derfor har vi 
invitert Pensjonert Admiral Børresen til å redegjøre for status 
i forsvaret. Langtidsplanen for forsvaret vedtas denne høsten, 
og den er ikke god nok. Norge må opp på NATOs mål om 2% 
av BNP snarest, men viktigere enn et måltall er den faktiske 
forsvarsevnen i landet. Hus og hjem trygges av luftvern og 
landstyrker. I tillegg må vi selvfølgelig ha jagerfly, u-båter, 
fregatter og andre redskaper i verktøykassen. Politiet må 

utrustes til å håndtere den konstante terrortrusselen, i tillegg 
til hverdagskriminaliteten. Sivilbefolkningen skal kjenne seg 
trygge i Norge, og dette er et kjerneoppdrag for staten.

Kjemperessurser for partiet 
I høst har jeg hatt den glede å reise rundt i landet med 
Lill May Vestly og snakket om familiepolitikk. Det har vært 
lærerikt, inspirerende og ikke minst veldig gøy. Takk til 
alle lokallag og fylkeslag som har tatt så godt imot oss, og 
har du ikke hatt besøk av Lill May enda, så ta kontakt og 
be om besøk. Det har vært god oppslutning på møtene, 
og vi har fått nye medlemmer, faste givere og ikke minst 
blitt kjent med partiorganisasjonen og opplevd mange 
engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Tomas Moltu har 
også vært rundt og hatt møter, og jeg oppfordrer alle til 
også å invitere Tomas om dere ønsker seminar, foredrag eller 
medlemsmøte. Tomas har lang erfaring fra politikken, og er 
en kjemperessurs for partiet. Det kan være inspirerende noen 
ganger å få besøk utenfra i den lange jobben som ligger 
foran oss. PDK har nettopp begynt, og vi skal fullføre det vi er 
kalt til.

Valgkampen har 
begynt

Forberedelser til valgkamp 
Partiet De Kristne er av den oppfatning 
at ikke alt nytt er bra, og ikke alt 
gammelt er dårlig. Fornyelse og 
utvikling er viktig, men de verdiene 
fedrene og mødrene valgte å bygge 
landet på må bestå dersom vi ønsker 
å bevare den frihet og trygghet som 
disse verdiene har gitt Norge. Det 
liberale demokrati slik vi kjenner det 
i den vestlige kultursfære bygger 
på verdikonservativ grunn. Disse 
verdiene finner vi i Bibelen og den 
judeo-kristne grunnvoll. Det er disse 
verdiene som er under press i vår tid, 
og disse må vi stå opp for dersom de 
ikke skal forvitre og bli erstattet med 
andre verdier som kan gi en helt annen 
realitet. Jeg vil oppfordre alle til å lese 
boken av Asle Toje: Rødt, hvitt og blått. 
Den gir en veldig god innføring i den 
endringsbevegelse som skjer i Europa, 
og gir en god ide om hvilke ideer vi må 
stå opp for og hvorfor. Kanskje du skal 
kjøpe en julegave til deg selv, og sitte 
ved peisen i romjula med en god kopp 
kaffe og forberede deg til å stå på stand 
for PDK? Den er uansett hvordan du vil 
engasjere deg, en god bok som vil gi en 
god forståelse av tiden vi lever i.

En seier for demokratiet 
USA har valgt sin 45. president. Donald 
Trump skal ta over stafettpinnen 
etter President Obama. Det kan bli 
et skritt i riktig retning slik vi ser 
det. Vi er glad for signalene om 

endring i retning JA til LIVET, JA til 
nasjonalstaten, JA til demokratiet 
Israel, og en retning i høyesterett 
som vil styrke verdikonservatismen i 
USA. Partiet De Kristne er partiet for 
folkestyre og nasjonal suverenitet, 
og både Brexit i England og valget i 
USA er uttrykk for at folket reagerer 
på elitestyre, internasjonale avtaler og 
overnasjonalitet som tar makten fra 
nasjonale parlamenter og regjeringer 
og overfører makt til ansiktsløse 
byråkrater, multinasjonale konsern 
og en selvbestaltet transnasjonal 
elite som ikke står direkte ansvarlig 
overfor sine oppdragsgivere: folket. 
Globalismen og kulturrelativismen 
har fått seg et skudd for baugen, og vi 
skal sørge for at det forblir slik. PDK er 
selvfølgelig for internasjonale avtaler 
og samarbeid, men ikke på bekostning 
av en kontinuerlig undergraving av 
folkestyret og dermed demokratiet. 
All makt i denne sal sa Johan Sverdrup 
i 1872. 12 år senere, i 1884, fikk vi det 
parlamentariske prinsipp i Norge. Vi 
kan ikke akseptere at ukjente byråkrater 
i Brüssel og EU får mer makt i Norge 
enn vårt eget parlament. Norge skal ha 
kontroll på sine egne grenser, vi skal 
bestemme over vår egen økonomi og 
vi skal selv bestemme hvem som har 
adgang til riket. Og alle som er her, skal 
være frie og trygge. Det er oppdraget 
til politikerne, og vi skal minne våre 
kolleger på Stortinget at folket har sagt 
to ganger NEI til EU dersom velgerne 
gir oss det mandatet den 11. september 

neste år. Da skal vi også minne 
regjeringen på at Israels hovedstad er 
Jerusalem, og at Norges ambassade skal 
ligge i landets hovedstad akkurat som i 
alle andre land vi har ambassade i. 
 Du kan være med og gjøre dette 
mulig. Den som ikke drømmer oppnår 
ingenting. Dette er imidlertid ikke 
lenger bare en drøm, dette er fullt 
mulig.

Åpne hjerter og hjem 
Så nærmer vi oss kanskje en av de 
fineste høytidene våre. Partiet De 
Kristne vil sikre at vi fortsatt har 
julegudstjenester på skolene i dette 
landet. Fritak skal man ha lov til å søke, 
men dette er en god og viktig anledning 
til å gi våre barn den riktige rammen 
for julefeiringen. Det er en naturlig del 
av et skolesystem i et land som bygger 
på en kristen og humanistisk arv slik 
grunnloven sier.  
 Da ønsker jeg alle en fredfull og 
gledelig julehøytid. Husk å åpne 
hjertet ditt, og kanskje hjemmet ditt 
også denne julen. Ikke aller har mange 
rundt seg, og altfor mange i Norge er 
ensomme spesielt i julen. La oss leve 
mer enn å mene, gjør også noe for 
andre denne julen, for det er en større 
glede å gi enn å få. Mannen fra Nazareth 
lærte verden at den som velsigner andre 
skal selv bli velsignet, og han hadde rett.

Erik Selle 
partileder

«Norge skal ha kontroll på sine egne grenser, vi skal bestemme over vår egen 
økonomi og vi skal selv bestemme hvem som har adgang til riket. Og alle 
som er her, skal være frie og trygge. Det er oppdraget til politikerne.»
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Med Kjell Skartveit i rekkene har PDK fått en 
intellektuell konservativ kristen som våger å 
stille kontroversielle spørsmål til dagens eliter 
og makthavere. Han hevder at vår kultur mister 

sentrale bærekraftige verdier ved at vi forlater kristendommen 
som anker og at det burde føres langt tøffere debatter rundt 
hvorvidt vi ønsker at dette skal skje med landet vårt. Mange 
lesere følger ham på dokument.no på internett, og i avisen 
Dagen.

- Jeg tror ikke det er noen kristne som skriver for så mange 
ikke-kristne som de kristne skribentene i Document, sier han.

Uredd samfunnsdebattant
Kjell Skartveit er fra Stavanger hvor han bor sammen med 
familien, kone og tre barn. Han har hovedfag i statsvitenskap 
fra UIO i 1996, og arbeider til daglig som lektor ved Wang 
Toppidrett Stavanger. I våres meldte han seg ut av Stavanger 
KrF hvor han var medlem av styret.

- Jeg argumenterte mot da Norge i 2015, som det første 
landet i Europa, innførte kjønnsnøytral verneplikt hvor 
kvinner og menn er likestilt, sier han. – Det var svært få som 
argumenterte mot nyordningen, og dette ble lagt merke til. 
Jeg ble til og med oppringt av avisen Wall Street Journal på 
grunn av dette.

Ledelsen i Stavanger KrF likte dårlig Skartveits syn på 
kjønnsnøytral verneplikt, og dette ble en medvirkende årsak 
til at han etter hvert meldte seg ut av partiet.

- KrF har gradvis beveget seg bort fra sin kristne forankring, 
sier han. – Nå dreier det seg langt på vei om en «kristen 
godhet» som ikke er forankret i kristen moral og etikk.

En viktig bok
I 2015 gav Skartveit ut boken 
«Staten og Gud» der han blant 
annet stiller spørsmål ved hva 
som skjer når staten under 
dekke av å skulle være nøytral 
og sekulær, skifter ut samfunnets 
verdigrunnlag, et tema han har 
kretset mye rundt i sine skriverier.

Vi har sakset følgende fra 
Skartveits kronikk i Dagen, 
oktober 2014: “Mange synes å 
glemme hvordan verden var før 
kristendommen ble etablert som 

statens utgangspunkt. Vi ser en romantisering av antikken 
og den før-kristne tiden som ikke har utgangspunkt i de 
kalde realitetene. Det Olav Haraldsson ville kjempe mot 
var et slavesamfunn der makten var rettens utgangspunkt. 

Fedre kunne ta livet av sine nyfødte barn, og begrepet 
menneskeverd var ikke oppfunnet. Det var et samfunn 
jeg tror få av oss vil tilbake til. Det var et samfunn Olav 
Haraldsson ikke kunne tolerere, han så at det var i strid med 
den sannheten han fant i sin kristne tro, han så at det var de 
svake som ble skadelidende, og derfor bestemte han seg for 
å kjempe. Olav Haraldsson kjempet til sin død for det han 
trodde på, og det er i god kristen ånd at det var med sin død 
at han vant. Kristendommen ble grunnlaget for Norges videre 
nasjonsbygging og lovgivning. Menneskeverdet ble forankret 
i en lidende Gud som hadde kommet skaperverket i møte, og 
menneskets lidelse fikk en religiøs forståelse. I kristendommen 
er ikke menneskelig svakhet og smerte uttrykk for 
unødvendig lidelse. I kristendommen er det hele snudd på 
hodet, med kristendommen fikk mennesket en forklaring 
på sin egen situasjon. Syndefallet og Guds redningsaksjon 
gjennom sin egen Sønns sonoffer var revolusjonerende 
nyheter middelalderens mennesker. Det ga dem trygghet 
og håp i en tid hvor omgivelsene ikke inngav til det samme. I 
Norge hadde staten kristen tro som sitt moralske fundament 
i nesten 1000 år. Men med loven om selvbestemt abort 
startet en gradvis sekularisering av 
samfunnet, og med en stadig økende 
innvandring er kravet om den 
religionsnøytrale staten blitt 
stadig sterkere. Selv kristne går 
ut og sier at vi ikke kan kreve 
at Guds bud kan bli samfunnets 
lover når vi har et stadig økende 
innslag av andre verdisett. Det er 
på tide at de av oss som regner 
seg som kristne åpent drøfter 
hva det vil si å gå bort fra kravet 
om kristen tro som statens 
utgangspunkt. Debatten i NRK 
viser oss hva som skjer når kristne 
mister sin frimodighet og kunnskap 
om kristendommens betydning for 
samfunnets evne til å fremstå som 
sivilisert. Uten kristen tro blir begrepet 
menneskeverd en illusjon, og uten at 
Guds bud blir samfunnets bud, vil de 
svakeste av oss være fritt vilt.”

Kjell Skartveits bok 
«Staten og Gud» er å 
få kjøpt hos nett-
bokhandlere som 
Haugenbok.no og 
Bokkilden.no.

Lisbeth 
Hoskuldsen

Partiet De Kristne 
trenger din støtte
Neste høst er det Stortingsvalg. Valgkampen begynner nå. Støtten din er 
avgjørende for at PDK med bekjennende kristne representanter kommer inn på 
Stortinget og kan endre norsk politikk i en ny kristen konservativ retning. Vi vil 
styre etter kristne verdier. Les mere på: www.dekristne.no

Du kan velge å gi et engangsbeløp eller et beløp hver måned.

Send beløpet til konto: 9791.11.44445 eller kontakt oss så vil vi hjelpe deg. 

På forhånd takk. fungerende 
partisekretær

Yngve Bergstrøm

Landet trenger kristen ledelse
- PDK er det eneste partiet i Norge som slår fast at et samfunn trenger kristen ledelse, 
sier Kjell Skartveit. – Det er en viktig årsak til at jeg nå har meldt meg inn. Jeg ønsker å 
være med å bygge opp et miljø for kristen politisk tenkning.

Skriv leserinnlegg og verv medlemmer

Alt vi gjør for å fremme PDKs politikk frem mot Stortingsvalget 11. september 
2017 teller. Det gjelder alt fra bønnearbeidet i lønnkammeret til leserinnleggene 
du sender til lokalavisen. Ingenting er for smått til at det ikke teller, og du bør 
ikke være redd for at du gjør for mye. Det er rett og viktig å tenke om seg selv at 

det jeg gjør kan avgjøre om PDK kommer inn med en eller flere representanter neste høst.

Jeg vil oppmuntre deg til å verve medlemmer. Les det som står i feltet under. Tenk om samtlige 
medlemmer kunne verve ett medlem innen nyttår. La det være ditt «førnyttårsforsett». Dette er 
min bønn til deg som leser dette. Verv et medlem, eller helst flere!

Og skriv leserinnlegg. På side 9 får du noen tips til hvordan du kan gå frem.

Videre vil jeg takke alle som fast støtter bladet økonomisk. Dere er årsaken til at vi kan gi det ut. 
Og en stor takk til annonsørene. Dere er gull verdt!

Sammen skal vi gjøre en forskjell i Norge. Vi er allerede i gang!redaktør
Lisbeth Hoskuldsen

- Skriv leserinnlegg og lag ei liste over potensielle nye medlemmer. 
Valgkampen er definitivt i gang!

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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- Min påstand er at 
vår forsvarsevne ikke 
lengre eksisterer, sier 
flaggkommandør Børresen. 
- En organisasjon må være 
robust bemannet. Det er vi 
ikke. Det er veldig tynt på 
mange kompetanseområder. 
Logistikkstøtteapparatet er 
underdimensjonert. Forsvaret 
arbeider i det hele tatt med 
veldig lav bemanning.

- Men de avdelingene vi 
sender ut holder en meget 
høy kvalitet, understreker 
han. – Det bekymringsfulle her 
er at det samme personellet 
blir sendt ned til Afghanistan 
gang på gang. Forsvaret har 
riktignok etter hvert bygd opp 
et støtteapparat for disse. Men 
det drives like fullt rovdrift 
på personalet, noe vi vil se 
konsekvensene av om en 15-20 
års tid.

Videre nevner han 
regjeringens ambisjonsnivå som gjør at vi har stor manko på 
vedlikehold.

- Problemet i denne sammenheng er at moderne forsvar 
er ekstremt dyrt, særlig høyteknologisk forsvar som vi har lagt 
oss på, sier han. – GPS-er, samband, hver soldat koster enormt. 
Sverre Disen tror at små stater som oss ikke er i stand til å 
holde et troverdig forsvar og må slå oss sammen. Det mener 
jeg er et konsept det er politisk umulig å gå inn på.

- Tenk deg hvis vi inngikk et tett militært samarbeid med 
Nederland og Sverige, der Nederland skulle være ansvarlig for 
tunge bakkestyrker og Sverige skulle holde oss med flyvåpen, 
og Norge skulle holde oss med marinefartøyer. Så kommer 
Nederland i en konflikt som ikke har noe med Norge å gjøre. 
Hvem skal da ha prioritet? Det er ikke kapasitet til å dekke 
begge konfliktene. Sverre Disen gjør opp regning uten vert.

Mer penger til Forsvaret
Børresen skisserer videre en annen løsning som er at vi må 
bruke mer penger på Forsvaret.

Norge, ved statsminister Erna Solberg, har forpliktet seg 
overfor NATO til å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av vårt 
brutto nasjonalprodukt (BNP) innen 2024, men har valgt ikke å 
følge opp forpliktelsen.

- Gitt den tilstanden Forsvaret er i, og de utfordringene 
mot Norges sikkerhet som foreligger, særlig i lys av Russlands 
mer selvhevdende og uforutsigbare atferder, er dette 
vanskelig å forstå, sier Børresen. - Det første politiske partiet 
som tok en avgjørelse i den forbindelse var Senterpartiet (SP), 
som uten forbehold går for 2-prosentmålet. Høyres landsmøte 
har målfestet det, men ikke tidfestet det. Det samme gjelder 
Frp.

Følger Diesen-skolen
Videre redegjør Børresen for de to debattene som foreligger 
om hvordan Forsvaret bør utformes. Det er Disen-skolen man 
nå stort sett følger. Den sier at en moderne krig ikke vil dreie 
som å ta og holde territorium. Man vil bruke langtrekkende 
våpen og angripe viktig mål for å øve press mot regjeringen 
i Oslo. Bakkestyrker utgjør ikke noe forsvar mot den typen 
angrep. En norsk hær kan uansett ikke skremme russerne, så 
den utgjør ingen verdi, mener Diesen. Det eneste som kan 
avskrekke er om vi har langtrekkende våpen, F-35 missiler, 
langtrekkende våpen som kan senke de største og viktigste 
fartøyene fienden har.

- Så da satser man på avanserte kampfly, undervannsbåter 
og spesialstyrker, sier Børresen. - Det er dette langtidsplanen 
legger opp til.

Alle forsvar må være hærtunge
- Den andre skolen som jeg tilhører, mener at Diesen-skolen 
strider med hvordan krig utspiller seg, sier Børresen. - Alle 
kriger dreier seg om å ta og holde et territorium. Derfor må 
alle forsvar være hærtunge. Kampfly, undervannsbåter og fly 
må struktureres i forholde til bakkestyrkenes behov.

Børresen forteller at det herunder pågår en debatt innen 
hæren der den ene siden sier at hvis bakkestyrkene skal 
overleve så må de ha tungt panser og moderne artilleri. Den 
andre siden sier at vi må ha lettere styrker som kan manøvrere 
utenfor vei. Da trenger vi moderne artilleri, men ikke tungt 
panser. Bakkebasert kampluftvern mener begge man bør ha. - 
Jeg tenderer i retning av det lette alternativet, sier Børresen.

Norge har en ikke 
eksisterende forsvarsevne

- Vi har ingen troverdig evne til å forsvare oss i dag, først og 
fremst fordi vi mangler utholdenhet, sier flaggkommandør Jacob 
Børresen. – Forsvaret er kronisk underbemannet.

Takk til flaggkommandør Børresen

Først og fremst må vi tenke i et 
totalforsvarskonsept for krig, krise 
og krig. Fra terror, asymmetrisk 
krigføring, destabiliseringstaktikk, til 
direkte angrep på Norge. Her må politi 
og forsvar samarbeide og utnytte 
totalkapasitetene. Det fordrer ny 
tenkning, og kanskje ny vilje. 

I dagens situasjon har vi ikke råd til 
å investere i et sterkt nok forsvar. 
USA sliter med stor gjeldsbyrde, og 
det skulle bare mangle at vi skulle 
være gratispassasjerer på USAs gode 
vilje til alliert samarbeid.  Derfor må 
vi ha landforsvar. PDK er helt enig 
med flaggkommandør Børresen, 
at hæren må økes med minimum 
3 bataljoner. Vi mener også at alle 
gutter skal prioriteres gjennom 
førstegangstjeneste og hvor jenter 
som frivillig søker førstegangstjeneste 
skal få delta på like inntaksvilkår. Vi må 
etablere en hærreserve, tilsvarende den 
tidligere mob hæren, og Heimevernet 
må øve hele styrkestrukturen hvert 
år.  Det er dessuten vårt syn at 
Heimevernet bør tilbake til rundt 
80.000. Heimevernets avdelinger må 
bygges rundt lokalsamfunn, slik at hvis 
alt annet bryter sammen, vil vi ha en 
kortreist militær styrke som kan følge 
plakaten på veggen og yte motstand 
etter intensjonsbasert ledelse som 
det norske forsvar er gode på. Dette 
handler om fremtidig sikkerhet og 
trygghet for sivilsamfunnet og landet 
vårt. Hærreserven og større deler av 
Heimevernet kan ha enklere utstyr, 

for å redusere kostnadene. Viljen til å 
forsvare hus og hjem, vil det likevel 
overhode ikke skorte på. 

Luftvern er selvfølgelig helt avgjørende. 
For å trygge våre havressurser og 
interesser er selvfølgelig moderne 
ubåter, fregatter, jagerfly og 
overvåkningsfly avgjørende, og kysten 
må trygges med kystkorvettene, KJK 
og Sjøheimevernet. Helikopter for både 
forsvarets og politiets spesialstyrker 
må på plass, og helikoptertypen kan 
med stor sannsynlighet være lik for 
de to gruppene. Spesialkommandoen 
må opprettholdes og Heimevernets 
spesialstyrker må gjenopprettes. 
Hæren vil trenge transporthelikoptre 
for hurtig forflytning av infanteri etc., 
og vi må tenke nytt om ikke bare 
grensen i nord, men hele grenselinjen 
vår. Norge må ha kontroll på sine 
grenser.

Norge kan ikke forsvares av 
Forsvarsbygg eller et stort 
forsvarsbyråkrati, uansett hvor god 
jobb disse måtte gjøre.  Takk til 
flaggkommandøren for innlegget, og 
PDK oppfordrer flere tjenestegjørende 
offiserer til å fortelle samfunnet og 
politikerne hvordan det egentlig står til 
med forsvarsevnen i landet.

Erik Selle
partileder

- Jeg vil først og fremst takke flaggkommandør Jacob 
Børresen for å ha engasjert seg i samfunnsdebatten 
om forsvaret så tydelig.  Det har vært et savn for 
debatten at forsvarets tjenestegjørende personell blant 
våre fremste offiserer har forholdt seg så vidt passiv i 
forsvarsdebatten, en debatt som generelt sett har vært 
nærmest fraværende siden den kalde krigen. Det meste 
har gått under radaren, og gjerne med økonomiske 
motiver snarere enn strategiske og sikkerhetspolitiske 
vurderinger. Den tiden er forbi. Vi befinner oss i dag i 
en internasjonal meget uoversiktlig situasjon, og vi må 
tenke mer prinsipielt og langsiktig. Det er for sent å sette 
i gang når fienden slår inn døren.

Færre kampfly
- Det som preger dagens situasjon er 
de korte varslingstidene, sier Børresen. 
- Derfor må vi ha en hær med rask 
forflytningsevne, og vi må ha et større 
volum, slik at de holder striden i gang. 
Mange soldater vil bli drept og vi vil lide 
tap. Men vi vet at det å vise evne og vilje 
til offer virker avskrekkende.

- Det å ha en hær er dyrt og 
krevende, fastslår Børresen. – Har man 
en stor hær kan man ikke utruste hver 
soldat på samme nivå som vi gjør i dag.

Men dette mener Børresen man 
kan velge å se i sammenheng med en 
annen debatt som går, den om kjøp av 
kampfly.

- La oss kjøpe litt færre fly, sier han. 
– Planen nå er å kjøpe 52 fly, men disse 
flyene er ekstremt dyre i drift. I den 
forbindelse er det viktig å ta med at 80 
prosent av Forsvarets driftsbudsjett er 
bundet opp i faste utgifter.

Børresen mener vi må ta tak i 
fredstidsoppdragene.

- Vi må ha fly nok til å delta i 
internasjonale operasjon, sier han. 
– Kan vi kjøpe 15-20 færre fly, så har 
det stor betydning for å kunne drive 
bakkestyrkene effektivt. Dette er 
dessverre blitt avvist. Det har gått 
prestisje i det, tror jeg.

- Et norsk forsvar, uansett hvor mye 
penger vi bruker, vil være avhengig av 
forsterkninger, understreker Børresen. 
- Mitt retoriske spørsmål er: Hvordan 
skal et slikt forsterkningsforsvar 
prioritere? Bakkestyrker må vi holde 
oss med selv. Vi bør ha en stående 
brigade i Nord-Norge. I dag har vi tre 
manøverbataljoner og den ene ligger 
600 km unna, på Rena. Det går ikke. Vi 
må videre ha en stående bataljon til i 
Indre Troms. Videre trenger vi å være 
permanent tilstede på garnisonen i Sør 
Varanger og i Porsanger. I dag teller 
hæren 4000-5000 mann. Jeg mener 
hæren bør økes med tre bataljoner. Det 
vil si totalt omkring 1500 mann.

- Så har vi heimevernet, som 
i mye større grad enn i dag, bør 
samordnes med hæren. De bør få bedre 
våpenutrustning og bedre trening, slik 
at de får reell stridsevne og kan slåss 
side om side med Hærens styrker. Og vi 
bør løsne på HVs lokale bindinger, slik 
at også HV-styrker kan settes inn der 
hvor det er behov. Vi kan ikke organisere 
forsvaret vårt slik at vi ikke kan sette inn 
styrkene våre der de trengs.

Flaggkommandør Jacob 
Børresen ble uteksaminert 
fra Sjøkrigsskolen i 1968 
og har siden tjent i Det 
norske forsvaret. Han 
har også engasjert seg 
forsvarspolitisk. Børresen 
har forsvarsmedaljen 
med to stjerner, 
Vernedyktig-hetsmedaljen 
med tre stjerner, 
Sjømilitære samfunns 
gullmedalje, Grosses 
Bundesverdienstcreutz mit 
stern og NATO-medaljen for 
Bosnia.

I våres var han invitert 
av PDK Østfold til å holde 
foredrag om Norges 
forsvarsevne.
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- Skriv leserinnlegg, oppfordrer Engen. 
– Min erfaring er at lokalavisene stort 
sett tar inn alt av leserinnlegg, og jeg 
har etter hvert skrevet mange, sier han.

Nylig hadde han også inne 
to halvsides annonser for PDK i 
lokalavisen Grimstad Adressetidende. 
Ved Stortingsvalget i 2013 og 
kommune- og fylkestingsvalget i 2015 
finansierte han dessuten bussreklame 
på flere av bussene som jevnlig 
trafikkerer Arendal – Grimstad – 
Kristiansand.

- Det gjorde at partiet 
ble lagt ekstra godt merke 
til, sier Engen som er 
bussjåfør og opplevde å 
få flere kommentarer fra 
passasjerer. – En mann 
fra Nordland kom på 
bussen med følgende 
uttalelse: «Dette blir en 
inn i helvete god dag.» Og 
da svarte jeg at: «Vi driver 
ikke med banning på 
denne bussen.» Da svarte 
mannen: «Jeg har sett bilde 
av deg bak på bussen og 
beklager så mye.»

Engen har så langt 
valgt kun å undertegne med sitt eget 
navn på leserinnleggene. Skriver du 
derimot leserinnlegg og gjør det kjent 
at du skriver i PDK-regi, så sørg for at 
fylkeslederen leser igjennom 

før du sender stykket til avisen. Vi 
har erfaring med at det alltid er greit å 
la en annen lese igjennom. Det kan ofte 
gjøre teksten bedre, siden andre ofte 
ser ting man selv ikke ser.

- Man trenger ikke å skrive lange 
stykker, sier Engen. – Det viktigste er 
at man skriver. Skal vi vinne valget må 
folk få vite hvem vi er, og hvilken kurs vi 
ønsker for landet vårt.

- PDK har det beste partiprogrammet 
av alle, sier Årdal. – Det skal vi gjøre alt 
vi kan for å få ut. Han og partifellene 
på Nordvestlandet har startet 
valgkampen.

Øyvind Årdal har stått på for PDK 
siden han meldte seg inn i 2012 da  
Terje Simonsen og Erik Selle gjestet 

fylket og fortalte om 
sitt politiske 

prosjekt.

- Jeg hadde skygget unna politikk 
etter at jeg for mange år siden meldte 
meg ut av KrF som jeg opplevde som 
alt for liberalt og utydelig, sier den 
erfarne læreren fra Stranda. – PDK 
derimot hadde sakene som var viktige 
for meg: abortsaken, ekteskapet 
mellom en mann og en kvinne, det at 
vi ikke skal avgi suverenitet til Brüssel, 
tydelig støtte til Israel, god samferdsel 
og en god sosialpolitikk i forhold til alle 
som faller utenfor, pluss mye mer.

Han satt i interimsstyret i Møre og 
Romsdal og ble valgt til fylkesleder da 
fylkesstyret kom på plass i juli 2012. 
Siden har han vært leder og skryter av 
de mange flittige PDKerne i fylket.

- Vi har mange flotte engasjerte 
medlemmer og veldig godt samarbeid 
innad, sier han. – Vi har hatt en jevn 
utvikling, og jeg føler at vi har drevet 
god valgkamp.

Godt organisert bønnearbeid
Årdal er opptatt av bønn og kan 
fortelle at PDK Møre og Romsdal har et 
godt organisert bønnearbeid.

- Vi sender regelmessig mail til 
medlemmene med oppfordring om 
å be for konkrete saker, sier han. – I 
Molde har vi en egen bønnegruppe. Vi 

har deltatt på flere skoledebatter 
og da sørger vi alltid for å 

ha forbedere i salen, og 
vi har opplevd å få god 
oppslutning. Ved et par 
av de videregående 

skolene fikk vi 2,3 og 2,7 prosent 
oppslutning, noe vi er godt fornøyde 
med. Vi er veldig tydelige på hva vi 
mener om abort og at dette ikke 
er en tapt sak. Vi er faktaorienterte 
og ikke fordømmende. Vi forteller 
ungdommene at hjertet begynner 
å slå allerede når fosteret er tre uker 
gammelt og etter seks uker dannes 
armer og ben og det skjer noe med 
de fleste organer. Det er viktig å være 
tydelige og ikke kompromisse. Vi 
opplever at ungdommene lytter.

Tror på økt oppslutning
PDK Møre og Romsdal har omkring 300 
medlemmer.

- Målet vårt er 400 medlemmer før 
valgkampen setter inn for fullt, sier 
Årdal. – Jeg har selv god erfaring med 
å ringe rundt til venner og bekjente. Vi 
har fått flere titalls medlemmer på den 
måten.

PDK fikk 1,1 prosent oppslutning i 
Møre og Romsdal ved Stortingsvalget 
2013. Ved fylkes- og kommunevalget 
2015 stilte de liste i 11 av fylkets 
36 kommuner og fikk en samlet 
oppslutning på 1 prosent (1077 
stemmer).

- Men stadig flere ser at vi trengs i 
norsk politikk, så vi tror langt flere vil 
stemme på oss nå, sier Årdal. – Vi har 
mye å kjempe for og all grunn til å være 
frimodige.

Lisbeth Hoskuldsen

Bjørn Arne Engen i Aust-Agder er en av mange PDKere som jevnlig skriver leserinnlegg 
i lokalavisene og ellers ivrig reklamerer og informerer om partiet i sitt lokalmiljø. 

Bjørn Arne Engen opplevde å få mye oppmerksomhet da han i 
forbindelse med Stortingsvalget i 2013 var bussjåfør på busser med 
store reklameannonser for PDK.

Oppfordrer alle 
til å skrive leserinnleggTar opp kampen mot Listhaug

Fylkesleder i Møre og romsdal
Våre fylkesledere:

Frp kommer mest sannsynlig til å ha Sylvi Listhaug på topp i Møre og Romsdal. - Men 
vi har et bedre program, sier fylkesleder i PDK, Øyvind Årdal. – Vi kommer til å utfordre 
dem på flere områder.

«PDK har det beste partiprogrammet av 
alle! PDK Møre og Romsdal har startet 
valgkampen.»

Tips til hvordan du skriver et leserinnlegg som engasjerer:
• Ta gjerne utgangspunkt i PDKs program når du skriver leserinnlegg.

• Velg en enkel og fengende overskrift, som sier noe om innholdet og hovedpoenget ditt.

• Innledningen bør presentere standpunktet ditt på en måte som gjør at leseren får lyst til å lese videre. 2-3 linjer er nok.

• Hvem skal lese det du skriver? Fokuser gjerne på en målgruppe.

• Argumenter og bruk fakta som støtter opp under meningene dine. Vær saklig!

• Møt innvendinger som er kommet eller som du tror vil komme.

• Få fylkeslederen til å lese igjennom det du har skrevet før du sender teksten til avisen.

• Send gjerne med et bilde av deg selv eller et illustrasjonsfoto  
som passer til teksten. Da er sjansen enda større for at saken blir lagt merke til og lest.

Nylig hadde Bjørn Arne 
Engen inne to halvsides 

annonser for PDK i 
lokalavisen Grimstad 

Adressetidende.
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ALT av pumper, ventiler og koblinger! 

Dryppvanning og vanningsmaskiner. 

Sees på stand nr. E02-04 ! 

Johannes (66) er 
misjonærbarn, født 
i Øst-Tibet slik det 
stod i hans første 

pass. Men etter at Kina 
okkuperte landet og Norge 
måtte godkjenne at landet 
ble en del av Kina, fikk han 
et nytt pass hvor det stod 
at han var født i Kina.

Etter at han hadde fylt 
et år reiste familien hjem 
igjen til Norge, men det 
varte bare et par år før 
de igjen ble kalt ut, nå 
som misjonærer i Japan. 
Her ble de i fire år før de 
igjen vendte hjem og ble 
værende helt til Johannes 
fylte 15 år.

- I denne perioden var 
far menighetssekretær i Filadelfia Oslo og trivdes veldig godt, 
forteller Johannes.

Krevende år
Da familien igjen ble kalt ut til misjonsmarken var det klart 
at de to eldste barna i ungeflokken skulle bli i Norge, men 
den yngste, Johannes, fikk valget å bli hjemme eller bli med. 
Johannes forteller om et vanskelig valg som endte med at 
han reiste med foreldrene til Japan. Det ble fem krevende år.

Foreldrene hadde knapt med økonomiske ressurser og 
Johannes endte opp med å gå på en katolsk-amerikansk 
skole. Han forteller om hvordan han slet på skolen og hvilke 
utfordringer det senere gav da det viste seg at norske 
myndigheter ikke ville godkjenne skolegangen hans.

Da han knapt 20 år gammel kom hjem igjen til Norge fikk 
han jobb i DNC og etter hvert i Televerket. I 1972 giftet han 
seg og paret fikk etter hvert to barn. Etter noen år lyktes det 
Johannes å begynne å studere, noe også hans kone gjorde. 
Men de to slet med forholdet, og da studietiden var over for 
dem begge, hadde ekteskapet havarert.

Fra nedtur til opptur
Nå var han utdannet husbyggingsteknikker og fikk jobb 
på Nymo. Men det var smalhans på så mange måter. Store 
deler av det han tjente gikk til barnebidrag og annet til de to 
barna. Kristenlivet lå nede. Bibelen lå på nattbordet og støvet 
ned.

- Men et ektepar som den gang var pastorpar i Filadelfia 
Fevik, tok meg under sine vinger, forteller Johannes. – Da 
gikk det etter hvert den rette veien igjen. Etter dette har 
kristenlivet hatt en relativt jevn vekst.

Aktiv bønnemann
Johannes giftet seg på nytt, nå med Marilyn, og sammen har 
paret en datter som nå er 26 år. Han er medlem av Filadelfia 
Grimstad og en aktiv bønnemann.

- Når det gjelder bønn så er det noe som er kommet mer 
de siste årene, forteller han.

Allerede høsten 2012 tok han kontakt med Beatrice for å 
melde seg inn i partiet. Og på stiftelsesmøtet i Aust-Agder i 
2013 stilte han seg til disposisjon og ble etter hvert kasserer 
inntil han trakk seg ut av styret ved forrige årsmøte. Johannes 
tok også initiativet til stiftelsen av lokallaget i Grimstad og var 
den første lederen der.

Be mer enn noen gang!
Men nå venter nye oppgaver.

- Da Erik Selle spurte om jeg ville overta som nasjonal 
bønneleder, ble jeg satt på et valg, sier Johannes. – Det er 
stort å bli vist en slik tillit. Etter å ha bedt og tenkt ble svaret 
ja.

- Nå vil jeg oppfordre alle til å be mer enn noen gang. 
Mye står på spill i landet vårt, og vi har et valgår foran oss. 
Be for PDK, at partiet må være et redskap i Guds hånd. Be 
for kongen og kongehuset, og at Gud må bevare det som er 
bibelsk og guddommelig i vårt styresett. Be for Israel og be 
om fred for Jerusalem. Be om vekkelse. Og fremfor alt be for 
lederne i PDK, ledere på alle nivåer.

Ønsker du kontakt med Johannes så send en sms og 
fortelle hvem du er, så tar han kontakt. Johannes kan nåes 
på mob. 99693318 eller e-post:  
johannes@hemmingby.com

- Ta kontakt hvis du har bønneemner, oppfordrer han.
Johannes har et bibelvers han gjerne deler: 2. Krønikebok 

7:14: «og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker 
seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde 
veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege 
deres land.»

Lisbeth Hoskuldsen

Ny nasjonal bønneleder
Johannes Hemmingby fra Grimstad er ny 
nasjonal bønneleder for Partiet De Kristne. 
Han oppfordrer alle til spesielt å be for 
lederne i PDK, om beskyttelse og visdom.

Johannes Hemmingby
nasjonal bønneleder

Stor takk til Reidun Songe
Reidun Songe har inntil i høst vært nasjonal bønneleder for PDK, men har nå 
sagt fra seg oppgaven av personlige årsaker. – Bønnearbeidet i PDK lå på mitt 
hjerte fra første stund, og jeg vil fortsette å be for partiet og landet vårt, sier 
Reidun som er medlem i PDK Aust-Agder. Partiet trengs mer enn noen gang, 
understreker hun.

- Vi er svært takknemlige for den jobben Reidun har gjort, sier Erik Selle. 
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hjelp. Så lengselen i kvinnens hjerte 
etter å hjelpe til og dele livet med noen 
– som et fantastisk eventyr – kommer 
rett fra Guds hjerte. Kvinnene er utstyrt 
med en brennende hengivenhet og 
evne til å utholde store lidelser, og en 
visjon om å gjøre verden til et bedre 
sted. 

Hun er bærer av liv og bringer 
fellesskap og sjelfullt, åndelig liv til 
alt hun kommer i kontakt med. En 
relasjonsskapning med stor lengsel 
etter og kapasitet for relasjoner, 
forteller oss noe om Guds kjærlige 
og myke hjerte og lengsel etter å 
bli elsket av oss. Hele Bibelen er en 
kjærlighetshistorie mellom Gud 
og Hans folk. Fra perm til perm, 
fra begynnelsen til enden roper 
Gud: Hvorfor vil dere ikke velge 
Meg? Gud forærer kvinnen visse 
relasjonskvaliteter som sier noe om 
ham. Hun er innbydende og sårbar. 
Hun uttrykker nåde, og er voldsom 
og brennende hengitt. Hun lengter 
etter å bli elsket, ønsket og begjært, 
og dele et liv av skjønnhet, intimitet og 
eventyr med oss. Hele denne verden er 
skapt for romantikken i hennes hjerte 
– elvene, dalene, strendene, blomster, 
musikk, et kyss. 

Overdådig, sjenerøs og nesten 
skamløs skjønnhet er hele Guds 
vesen. Han vil bli dyrket og at vi skal 
bli bergtatt av det vi ser. Og Eva har 
en fengslende og mektig forsonende 
skjønnhet å avdekke. Skjønnhet er 
selve kvinnens vesen, både fysisk og 
sjelelig/åndelig. Til alle tider har malere 
forsøkt å fange kvinnens skjønnhet og 
vesen ved å male henne når hun hviler, 
ofte naken og bare halvt tildekket av 
et laken. Hva er det kunstnerne har 
sett? Skjønnheten er full av kraft, fordi 
den sier at ”Alt skal bli godt”. Det er slik 
det er å være sammen med en kvinne 
som er kommet til hvile i seg selv og 
sin feminitet. Hun er en glede å være 
sammen med, du slapper av og får 
ny tro på at alt skal bli godt. I hennes 
selskap trenger ikke hjertet ditt å holde 
pusten. Skjønnhet er innbydende. 
Tomas Aquinas sier at kjernen i 
skjønnheten er dens lys og stråleglans. 
Skjønnhet gir næring. En kvinnes kropp 
gir liv og brystene metter barnet.  ”For 
mye av evigheten for det menneskelige 
øye”, sa William Blake. Skjønnhet 
trøster. Skjønnhet inspirerer. Som Jack 
Nicholson sier til Helen Hunt i slutten 
av filmen Livets lyse side: Du får meg til 
å ville være en bedre mann. Skjønnhet 
viser veien til det evige. Skjønnheten 
er oversanselig. Den minner oss om 

Edens hage som vi aldri 
har opplevd, og forteller 
om en himmel som 
en gang skal komme. 
Hunmennesket er selve 
legemliggjøringen av 
skjønnhet, hun er en 
person, den flyter til oss 
fra en udødelig skapning. 
Hennes øyne, hennes 
figur, hennes stemme, 
hennes hjerte, hennes 
ånd, hennes liv. ”For 
hvor i verden finnes 
den forfatter som kan 
beskrive en slik skjønnhet 
som en kvinnes øye?” 
spurte Shakespear. 

Kvinnelighet er 
et samspill mellom 
dybde, mystikk og 
kompleksitet, med 
skjønnhet som sitt 
innerste vesen. I hennes 
hjerte ligger en skjult 
stråleglans, som verden 
har et desperat behov 
for. I dypet av hennes 
sjel har Gud skrevet inn 
sin lengsel etter å bringe skjønnhet 
til verden. En av de dypeste måtene 
kvinnen bærer Guds bilde på er ved å 
være et mysterium.  Hvis du vil bli kjent 
med Ham, må du elske Ham og søke 
Ham av hele ditt hjerte. Dette er også 
avgjørende for en kvinnes sjel, for ikke 
å snakke om hennes seksualitet. Ikke et 
problem som skal løses, men et under 
å glede seg over. Det krever avdekking. 
Når noen søker henne, avslører hun 
mer av sin skjønnhet. 

Kvinner gir noe til Guds hjerte 
som menn ikke kan. Kvinnehjertene har 
en rikdom som forteller oss om Guds 
hjerte. De fem kvinnene som er nevnt i 
stamtavlen til Jesus, forfatteren bryter 
alle kulturelle normer og utsetter seg 
for kritikk og avvisning, for å få frem 
poenget: Disse hellige, skandaløse 
kvinnene har det til felles at de har mot, 
listighet og forbløffende sårbarhet. 

En kvinne er på sitt beste når hun 
er kvinne. Kvinneligheten vekker opp 
mandigheten. ”Å, du livsfarlige kvinne!” 
utbrøt William Shakespear.

En verden uten kvinner ville ha sett 
ut som en militærbase der alt er malt i 
grått eller hvitt, funksjonalitet betyr alt 
og skjønnhet svært lite. En verden uten 
særlig mye godhet, ømhet, omsorg og 
forseggjort skjønnhet. En forferdelig 
følelse av ufullstendighet. I livet er 
mennene trommene og kvinnene 
fiolinene.  Kvinnene er uunnværlige 

hvis verden skal få høre de myke, lyse 
tonene.

Helt fra mor som først trykker 
ham til sitt bryst, via kona som legger 
armene rundt ham, til datteren som 
han bærer på skuldrene sine, har 
mannen et nært og personlig forhold 
til kvinner. Intet annet kan berøre 
en manns hjerte slik en kvinne kan. 
Hun får ømheten til å trenge seg 
fram i strie strømmer gjennom den 
røffe overflaten i sjelen hans. En 
skipbrudden på kjærlighetens hav. 
Menn har en tendens til å trekke seg 
unna de dypeste lagene i kvinnesjelen, 
usikre på hva de kommer til å finne der 
og hvordan de skal forholde seg til det.

Så hvem er da den sanne 
kvinnen? Askepott eller Jeanne 
d`Arc, Maria Magdalena eller Oprah 
Winfrey? De som elsker teselskaper 
og porselensserviser eller de som 
går på jakt, kvinner som liker å 
underholde eller hun som danner 
baktroppen. Kvinner som er mødre, 
leger, sykepleiere, misjonærer, 
tannleger, terapeuter, kokker, 
ingeniører, sekretærer eller fjellklatrere, 
sosialarbeidere eller selgere.

Hun fyller en plass i skaperverket 
som ingen andre kan fylle. Hele den 
store, vide verden er ufullstendig uten 
henne. Sorry Ottar! - kjønnsnøytralitet 
finnes ikke.

Lill May Vestly

Ut fra stillheten i et altoppslukende 
mørke hørtes plutselig Guds første 
ord: Bli lys! Lyset blir skrudd på som 
fra milliarder av lyspærer. Det er Guds 
egen arbeidslampe og med lidenskap 
og talent arbeider Skaperen med store, 
feiende bevegelser i en storslått skala. 
Store sfærer blir skilt fra hverandre og 
fastlagt; himmel, hvelving, sumpene, 
vannene. Han henger opp de to 
store lyktene, og drysser milliarder av 
stjerner utover og gir dem navn og 
ordner dem til stjernebilder. Noen av 
dem puffer Han rundt på til de ligner 
på ting han snart skal skape på jorden. 
Så bryter skog og eng og tulipaner og 
mosekledde berg fram. Mesterverket 
blir mer komplisert og forseggjort og 
det kunstneriske nivået stiger; Han 
fyller inn farger, detaljer og finere linjer. 
Så stikker Gud den magiske hånden 
sin inn i verden og åpner den; og ut 
springer dyrene. Myriader av fugler 
i alle størrelser og med forskjellige 
sanger, flyr opp – hauker, hegrer, 
pelikaner. Alle havets skapninger 
boltrer seg i vannet – hvaler, delfiner, 
fisker i tusenvis av farger og fasonger. 
Hester, gaseller og bøfler dundrer over 
slettene. Leoparden løper som vinden 
inn i et skaperverk som stiger fram i 
all sin skjønnhet; fra vann til fjell, forbi 
granatepler og roser og nattergalen. 
Alle morgenstjerner jubler, og et hurra 
stiger opp fra himlene! 

Så skjer det noe virkelig 
forbløffende. Gud setter sitt eget bilde 
på jorden! Han skaper en skapning som 
er lik Ham selv. Herren Gud former et 
menneske av støv fra jorden - isj. Gud 
blåse livets pust inn i Adams nese, og 
da han slo opp øynene for første gang, 
så han inn i Guds ansikt og øyne av 
fullkommen, guddommelig kjærlighet. 
Adam var skapt i Guds bilde og hadde 
et perfekt sinn, den høyeste IQ, den 
perfekte hjerne, fylt opp av fullkommen 
kjærlighet og visdom. Selve trumfkortet 
av Hans verk. Ingenting i skaperverket 
kan komme i nærheten av dette. 
Mesterverket virker i sannhet fullendt. 

Men etter å ha sett nøyere på 
Adam, på den ufullkomne tilstanden 
han var i, slo han fast: det er ikke godt 
for mannen å være alene. Etter at 
det ble klart at mannen trengte en 
passende hjelper, ba Gud Adam om 
å sette navn på alle dyrene i Eden. 
Jeg forestiller meg Adam mens han 
betrakter giraffen. Han rister på hodet 
og mumler: ”Vakker er hun. Pelsen 
er flott med de store brune flekkene 
og halsen er elegant, men jeg må 
jo ha stige for å kunne se henne inn 
i øynene!”. Eller når han står foran 
elefanten. Først blir han tiltrukket av 
den staselige figuren, men konkluderer 
raskt med at det kan bli farlig å leve 
for tett innpå så mange kilo. Han kan 
jo bli knust før han vet ordet av det! Til 
seg selv fant ikke Adam en hjelper av 
samme slag”. Ingen levende skapning 
kunne fylle det tomrommet han kjente 
inni seg.

Etter endt økt lot Gud en dyp 
søvn komme over mannen, og tok ett 
av hans ribbein og bygde en kvinne. 
Eva … tar pusten fra en. Nyskapt, 
perfekt! Verdens yndigste ansikt, 
verdens vakreste kropp, arrangert på 
det mest kreative vis av universets 
beste designer. Miss Univers 4004 
f.Kr.! Mesterverkets mest kompliserte 
og blendende skapning. Den mest 
fullkomne kvinne som noensinne har 
satt sine føtter på jord, før synden og 
forfallet som følger med den. Hun 
er Mesterens siste hånd på verket. 
Kronen på skaperverket. Høydepunktet 
i den mest intense perioden av 
guddommelig kreativitet på jord. 
Bygget av kjøtt og blod - en forfinet 
teknikk og det edleste materiale. 
Guds mest forseggjorte skapning, 
løfter dagen opp til det høyeste nivå 
av guddommelig tilfredshet, og Gud 
erklærte: ”det er overmåte godt”. 
Han skapte et mysterium som skulle 
bli reprodusert gjennom alle tider, 
innbydende, forlokkende, fengslende. 
For å gjøre mennene perplekse, bære 
fram nytt liv og til slutt knuse slangens 
hode.

Et stykke bortforbi er Adam i 
ferd med å våkne, en smule ør etter 
guddommelig narkose. Gud hadde 
tydeligvis satt opp arbeidsbenken et 
annet sted, etter at han hadde tatt 
ut det rette emnet, for nå ”førte Han 
henne bort til ham”. Adam får nå øye 
på noe helt nytt som Gud personlig har 
levert på hans adresse! Crescendoet, 
finalen i Guds forbløffende verk! 
Blendende vakker! En make! Helt lik 
ham, men noe mer! Han blir overveldet 
av hennes skjønnhet, og ytrer de første 
menneskeordene som er nedtegnet i 
historien, da han kaller henne ”kvinne” i 
en poetisk kjærlighetssang. Navnet han 
velger beskriver at hun var alt han var 
(isj=mann), pluss noe annet. Hun fikk 
derfor navnet isjsja. 

Adam og Eva er nå på plass som 
kronen på verket i Guds gigantiske 
skaperverk – skapt i Hans bilde – til 
mann og kvinne. En fullkommen enhet 
med hjertene breddfulle av Guds 
kjærlighet, koblet på et åndelig liv 
med Gud.  I Edens hage, overlater han 
verden til dem, og betror dem det aller 
største oppdraget - å være fruktbare 
og fylle jorden og legg den under seg. 
Men den aller første morgenen de 
våkner opp, vil Gud vise dem hvilen. 
Det er hviledag!  De rusler rundt nakne; 
med en uskyldig sårbarhet, hvor de 
kan se åpent og helt inn i hverandre 
- en intimitet (in to me se). Eva stirrer 
storøyd på mannemennesket. Fascinert 
av hans styrke er hun klar til å ta i mot 
ham. Adam glaner tilbake med åpen 
munn, helt fortapt i dette edleste 
stykke av Guds herlighet. Han ser 
rett inn i hennes innerste natur og 
hensikt. Og ser at hun gjenspeiler Guds 
feminine side. 

Eva er tilstede når Gud overlater 
verden til mennesket. all kreativitet 
og utforskning, alle kamper og 
heltedåder – var vi bestemt til å 
utføre sammen fordi hun er skapt til å 
være en støtte ved hans side; en ezer 
kenegdo, et begrep som ellers brukes 
i gamle testamentet om Gud selv når 
mennesket er i desperat behov for 

Eva i Edens hage 
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Ny fylkesleder 
er forsker på heltid
- Jeg liker utfordringer og liker å være engasjert, sier Barclay 
(71) som opprinnelig kommer fra Skottland. I 1966 reiste han 
på ferie til Norge hvor han traff sin kone. Siden har han blitt 
her.

Familien bodde mange år i Bergen, før de i 1981 flyttet til 
Stavanger hvor de har bodd siden. Barclay forteller at han har 
blandet yrkeserfaring, men at han fra 1981 har jobbet med 
forskning for selskapet IRIS innenfor mange områder.

- Nå driver jeg mitt eget firma hvor jeg for tiden blant 
annet jobber med rusforskning for Helse Vest, forteller han. 
– Forskningsprosjektet har som mål å finne frem til optimal 
behandling av rusmisbrukere. Jeg er også datamann og har 
laget flere dataløsninger, blant annet et kvalitetsregister for 
rusbehandling hvor man kan gå inn og se alle behandlinger, 
og hvilke som har vært vellykket. Dette er et rådgivende 
system til hjelp når en behandlingsplan skal lages for nye 
pasienter. Dette er et nytt verktøy i Norge.

Må prøve å influere samfunnet
Da PDK stiftet lokallag i Stavanger i 2015 ble Barclay 
valgt inn i styret, og han var førstekandidaten på PDKs 
kommunevalgliste samme år.

- Jeg har ingen politisk erfaring i det hele tatt, 
understreker han. – I mange år jobbet jeg sammen med 
en som ville ha meg med i KrF. Men jeg var ikke helt glad i 
programmet til KrF. PDK sitt program er jeg imidlertid helt 
enig i. Derfor stilte jeg meg til disposisjon da det var behov 
for en ny fylkesleder. Som kristen må man jo prøve å gjøre 
det man kan for å influere samfunnet.

Viktige hjertesaker
Barclay har mange 
hjertesaker, men 
velger å trekke frem 
menneskehandel. 
Dette inkluderer 
«human trafficking», 
sex-salg, men også 
surrogatmødre som noe 
han virkelig ønsker å 
gjøre noe med.

- Og så er jeg veldig 
opptatt av frafallet blant 
kristne, sier han. – Den 
evangeliske forkynnelsen 
er blitt svært utvannet 
og humanistisk. I mye av 
nådeforkynnelsen trenger 
man ikke omvendelse og 
bekjennelse av synder. Det er veldig alvorlig, sier Barclay som 
selv var pastor i en pinsemenighet på Sola i noen år.

Nå ser han frem til å ta fatt på den viktige oppgaven som 
fylkesleder i Rogaland.

- Vi er et godt styre med mye solide, engasjerte folk, så jeg 
gleder meg, sier han.

Lisbeth Hoskuldsen

Barclay Stevenson er nyvalgt fylkesleder i PDK Rogaland. Han bor i Stavanger, er far til 
fem, bestefar til ni og jobber på heltid som forsker.

«Partiet De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man 
er eller hvor man kommer fra.» Dette jobber PDKere for landet rundt. Men hvem er alle 
disse ildsjelene som ber og arbeider? Send bilde og en kort tekst til: 
journalist@hoskuldsen.no

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

- Som kristen må man prøve å 
gjøre det man kan for å influere 
samfunnet, sier nyvalgt fylkesleder i 
PDK Rogaland, Barclay Stevenson. – Vi må rope det ut at folk må stemme på PDK, sier 

Ellen Marie Vestveit i Tvedestrand. Hun gledet seg 
stort over å høre Erik Selle for første gang da han var 
gjest på PDK Aust-Agders møte på Sørlandsporten 
kafeteria på Akland i oktober.

Kari Syljuåsen er en av de aktive ildsjelene i PDK Oslo 
som hjelper til der hun kan.

- PDK er på bønnelista hver dag, sier Anne Marie og Bernt Grastveit fra Ålgård i Gjesdal 
kommune. – Vi var på møte med Erik Selle, jeg tror det var i 2013. Det var ikke vanskelig å 
melde seg inn i partiet etter å ha hørt han tale.

11. oktober holdt Lill May Vestly foredrag for PDKerne i Oslo og Akershus, noe som vakte 
stor begeistring. Fra venstre bak: Lill May Westly, Steinar Wold – fylkesleder i Akershus, 
Francis K. Aquah – fylkesleder i Oslo, Terje Hansen i PDK Akershus og Geir Olav Tungland 
– leder DKU. Fra venstre foran: Elisabeth Hser – bønneleder DKU og Natacha Gatete – 
sentralstyret og PDK Oslo.
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Norge har en god historie i 
måten landet har blitt admin-
istrert og styrt. Fra vikingenes 
lagting og høvdingestyre 

til dagens styresett. Fra gammelt av 
hadde tinglagene og byene stor selv-
stendighet. Ved Christians 5s Norske 
Lov av 1687 forsvant siste rest av lokalt 
selvstyre. Landet ble styrt av amtmenn 
og fogder, i byene magistrater. 

Norge fikk begrenset nasjonalt 
folkestyre i 1814, og i 1837 fikk vi 
lokalt selvstyre basert på  Formann-
skapslovene av samme år. Formann-
skapsloven var egentlig to lover, en 
for byene og en for landdistriktene. På 
1800-tallet var landet inndelt i amter, noe 
som var en arv fra dansketiden. Disse 
ble ledet av kongelige embetsmenn. 
I begynnelsen var det et begrenset 
lokalt selvstyre, by- og herredsstyrer ble 
etablert. I starten var det få kommunale 
oppgaver og lite midler. Fra 1950 årene 
og utover har oppgavene blitt mange og 
budsjettene har økt i nesten samme takt.

Antallet kommuner har også endret 
seg i årenes løp. Fra 392 kommuner 
i 1838, 486 i 1866, 533 i 1900. På 
1960-tallet ble det foretatt endringer i 
kommunestrukturen, noe som medførte 
at antallet kommuner endret seg fra 
747 til 454. I 2013 hadde Norge 428 
kommuner.

Kommunegrensene er opprinnelig 
satt i 1830 årene. Etter den tid er det 
blitt foretatt mindre og større endringer 
i grensene. Ofte basert på nye kommu-
nikasjonsmønstre. Slik at det gjennom 
historien har vært lokale tilpasninger. 
Dette har skjedd uten tvangsmidler.

Kommunenes størrelser varierer 
i antall innbyggere og i areal. Over 
halvparten av dagens kommuner 
har mindre enn 5000 innbyggere, 13 
kommuner har over 50.000 innbyggere. 
Arealmessig er forskjellene like store.

Målet må være bedre 
tjenesteyting 
NHO mener det bør være omkring 100 
kommuner. Andre har satt opp andre 
tall for hvor mange kommuner vi bør 
ha. Fra forskjellige politiske aktører og 
byråkrater er det kun snakk om økonomi. 
For bedring av kommunal tjenesteyting 
er omtrent fraværende. Hvorfor skal 
en endre på dagens grenser hvis det 
ikke medfører bedret tjenesteyting i 
kommunene?

Skal endringer foretas, må en også 
se på dagens kommunikasjonsveier og 
tilrettelegge en struktur i tråd med hva 
en forventer av utvikling fremover.

Målet med endring må være bedre 
og rimeligere tjenester for kommunenes 
innbyggere. Samt at nærhet til 
beslutningstakerne og tjenesteutøverne 
bevares. Dette er en av nøklene 
for en trygg og god opplevelse av 
forvaltningen.

Stordrift gir mer byråkrati
Den omtalte stordriftsfordelen er mest 
en teoretisk betraktning. Helseforetakene 
og sykehusstrukturen i Oslo-området, 
viser at dette kun medfører økt 
byråkrati. Så langt kan jeg ikke se at 
disse endringene har medført forbedret 
tjenestetilbud.

Kommunestrukturen er moden for 
endring, det er det enighet om. Men 
metoden som dagens maktelite velger, er 
ikke i tråd med demokratiets prinsipper. 
Trusselen om å straffe en kommunes 
innbyggere økonomisk, dersom 
innbyggerne ikke deltar i statsrådens 

drøm om kommunestruktur, tilhører en 
systemtenkning som ikke hører hjemme 
i vårt samfunn. Endringer vil skje over tid, 
men disse må skje slik at folkets stemme 
blir rådene.

Regioner kun en større 
fylkeskommune
Det nye er også at vi skal ha noe som 
kalles regioner. Fylkeskommunen skal 
legges ned og oppgaver overføres 
til «store» bykommuner. Ved en slik 
overføring av oppgaver flyttes jo 
byråkratene med, samt at dette gir 
disse storkommunene makt over 
nabokommunene. De får via dette 
makt til å påvirke utviklingen i disse 
kommunene innen for eksempel 
næringsutvikling og samferdsel. En slik 
utvikling er ikke i tråd med demokratiets 
bærebjelke, «en person en stemme» og 
at hver kommune skal kunne styre seg 
selv.

Hva er regioner for noe, jo det er 
kun en større «fylkeskommune». Et 
nytt byråkrati må bygges opp og nye 
politikere må velges inn til denne 
regionen, for det skal jo være et 
folkevalgt organ. Denne løsningen gir 
økt avstand mellom beslutningstakerne 
og brukerne av disse tjeneste som en 
region vil få.

Men det mest skremmende i 
utviklingen er samrøret mellom noen få 
maktpolitikere og toppbyråkrater. En slik 
utvikling vil medføre at makten sentreres 
og demokratiske prinsipper forvitrer. 
Ønsker vi en utvikling som går mot et 
teknokrati, hvor valg av folkevalgte kun 
er et spill for galleriet. Utviklingen ser vi 
allerede i dag, hvor sentrale politikere 
opptrer som om de er gitt all makt 
til å herske. Disse har glemt at de er 
befolkningen tillitsvalgte – de skal tjene 
befolkningen.

Derom du som leser har de samme 
bekymringene som jeg har, og ønsker en 
endring til beste for landets innbyggere, 
er PDK partiet for deg.

Knut Nilsen
PDK Vest-Agder

Kommunesammenslåing 
styrt av maktpolitikere og byråkrater!

Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Er kommunesammenslåing 
en nødvendighet eller 
noe maktpolitikere og 
byråkrater har kokt i hop?
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Norpost
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