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De første dagene i det nye Stortinget 
bærer preg av lite fokus på de store 
sakene som virkelig definerer Norge 
for lang tid: forsvarssaken, grensekon-
troll, innvandring og politisk islam. 
Ekteskapsloven og abort får heller ikke 
fokus. I dette scenariet kan vi ikke gi 
opp. Vi må fortsette å kjempe for alt vi 
har kjært, og om to år er det nytt valg. 

D
a er valget over, og vi ser en ny politisk virkelighet 
for de neste fire årene. I realiteten starter peri-
oden nå med en mindretallsregjering. KrF, V, FrP 
og Høyre startet samtaler, og kunne gitt landet 

det velgerne ville ha, en stabil borgerlig regjering i fire kom-
mende år. Det som fortoner seg som et skuespill fra KrF sin 
side, endte fort i brudd. KrF har allerede sammen med Ap 
påført regjeringen nederlag i Stortinget første dag, i en sak 
der KrF burde stått opp for familiens valgfrihet. Venstre vak-
ler videre og har i skrivende stund ikke avvist å delta i neste 
regjering. Venstre og KrF vil sammen redusere ytringsfrihet-
en i landet og styrke venstresidens ensidige overvekt i me-
diene, ved sammen med sosialistene og ytre venstre, frata 
Human Rights Service statsstøtten på lusne 1,8 millioner 
kroner. Og dette skjer kun de første dagene etter at det nye 
Stortinget er satt. Statsminister Erna Solberg har allerede 
advart KrF om følgene av vedvarende obstruksjonspolitikk i 
Stortinget. Var det dette de kristne velgerne ville ha?

Landmaktens fremtid i Norge og dermed den totale fors-
varsevnen, ble av Høyre og FrP trenert som tema i valg-
kampen. De ville ikke legge frem sin fremtidspolitikk for 
velgerne. Saken skulle opp etter valget. Imens blir verden 
et stadig farligere sted, og Norge er tilbake til 9. april. Den 
viktigste lærdommen av den katastrofale tilstanden i fors-
varsmakten ved krigsutbruddet 1940, var etableringen 
av Heimevernet. HV er et sisteskanse folkeforsvar som er 

det billigste men høyst effektive beredskap Norge kunne 
etablere i en tid hvor staten ikke hadde noe oljefond og 
store inntekter. I en tid hvor politikerne burde investert 
stort i infrastruktur over hele landet, og hatt et fullt til-
fredsstillende HV, svikter man i begge sektorer. I stedet 
investeres det i eiendommer og verdipapirer utenlands, 
skjæres ned i sjø og landmakt og kveler næringsliv og 
privatøkonomien i bomringer på et klimafundamentalistisk 
alter eller det jeg kaller grønn marxisme. Var det dette vel-
gerne ville ha?

De første dagene i det nye Stortinget bærer preg av at det 

VI MÅ KJEMPE
er lite fokus på de store sakene som 
virkelig definerer Norge for lang tid: 
forsvarssaken, grensekontroll, in-
nvandring og politisk islam. Det er 
heller ingen antydning til at de store 
sivilisasjonsbærende etiske sakene 
som ekteskapslov og abort får fokus. 
Undergravingen av kontanter som 
betalingsmiddel skjer ubemerket 
med et Høyre som vi vet vil kon-
tantene til livs, og pengene fortset-
ter å strømme ut til terroristene i 
Midtøsten. I dette scenariet kan vi 
ikke gi opp. Vi må fortsette å kjempe 
for alt som vi har kjært, og om to år 
er det nytt valg.

I valgkampen sa vi at vi må flytte 
makten nedover og utover. Det betyr 
også at en grasrotaksjon begynner 
nedenfra og oppover.  Derfor er det 
nå partiorganisasjonen må settes 
i gir. Kommunene har ansvaret for 
skoler og barnehager, for maten våre 
eldre får i sine omsorgsinstitusjoner 
og behandlingen de får der. Hva 
lærer egentlig barna i skolen og 
barnehagen? Hvordan tar vi egent-
lig vare på dem som bygde landet 
før oss? Hvorfor skal vi akseptere 
seksualisering av jenter som ikke en 
gang har kommet i puberteten og 
hijab i skolen? Hvordan kan vi hjelpe 
skoler og kommuner til å ta mobbing 
i skolen på alvor? Hvorfor hører vi 
stadig om barn som gruer seg til en 
skolehverdag ingen voksne hadde 
akseptert på arbeidsplassen? Hvem 
følger med på barnevernets veldige 
maktinstitusjon, og hvordan kan vi få 
respekt for den biologiske familien inn 
i barnevernet? Statsminister Solberg 
sa at omsorgsovertakelse er absolutt 
siste utveg, det er ikke virkeligheten 
i mange kommuner! Hvordan kan 
alle kommuner lære av barnevernet 
i Kongsberg som fikk bedre tjen-
ester ved å nettopp endre praksis til 
Statsministerens linje? 

Kjære partifeller, Norge trenger Par-

tiet De Kristne. Norge trenger ditt 
engasjement for det samfunnet våre 
etterkommere skal arve.  Mens Sylvi 
Listhaug skjelles ut i landets riksme-
dier, og Hege Storhaug demoniseres 
og fratas statsstøtten, for å utøve vilje 
til å ta vare på landet vårt slik vi kjen-
ner det med trygghet og frihet for 
alle, sitter konvertitter med angst over 
hele landet og venter på utsendelse 
til muslimske land hvor tortur og død 
venter. Det hele fremstår som en gresk 
tragedie, men den grelle sannhet er at 
det er en virkelighet som skjer foran 
våre øyne og våre folkevalgtes igno-
ranse.

Nå må vi brette opp ermene og stille 
oss spørsmålet: Hvordan kan vi mest 

effektivt kjempe for de sakene vi 
brenner for? Om to år er det nytt valg 
og da skal vi være der, men i tiden 
frem til kommune- og fylkestingsval-
get i 2019 må vi stå på og gjøre partiet 
gjeldende. Frihet og trygghet er ikke 
en menneskerett, det må vinnes i hver 
generasjon. Nå er det vår vakt. Vi kan 
ikke sove nå.

Ora et labora

Erik Selle 
partileder 

for det vi har kjært

Nasjonal og fylkesvis oppslutning stortingsvalget 2017

«I valgkampen sa vi at vi må flytte makten nedover 
og utover. Det betyr også at en grasrotaksjon 
begynner nedenfra og oppover.  Derfor er det nå 
partiorganisasjonen må settes i gir.»
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D
et vakte nasjonal oppsikt da KrF-erne Nils Olav 
Larsen og Inger Turid Tonstad i våres gikk ut og sa 
at de ville stemme mot etablering av en kristen 
privatskole i Vennesla i Vest-Agder. Med fem mot 

fire stemmer stemte levekårsutvalget i Vennesla kommune 
for å si nei til at det ble etablert en kristen privatskole. De 
to KrF-representantene var med på å sikre flertall mot 
privatskolen, som skulle drives av Oasen Menighetssenter i 
Søgne. Senteret driver allerede tre andre kristne skoler, men 
ikke i Vennesla.

Men da saken kom opp i Vennesla kommunestyre 18. 
mai i år ble det allikevel et samlet ja til privatskole fra KrF. 
Inger Turid Tonstad og Nils Olav Larsen stemte mot egen 
overbevisning etter press fra KrF.

– Jeg snakket med Nils Olav Larsen 17. mai og sa at han 
var tøff som hadde gått ut sånn mot kristen privatskole, 
forteller Magne Kristensen som ble valgt inn for PDK i 2015. 
«Ja, sånn er det. Det er demokrati», sa Larsen. «Ja, det er jeg 
enig i», sa jeg.

KrF-ordfører Torhild Brandsdal hadde imidlertid en 
dialog på facebook med Svein Kristiansen i PDK Søgne hvor 
hun skrev at hun ikke visste hvor PDK stod i saken.

– Men så kom hun til meg på kommunestyremøtet 
18. mai og spurte hva jeg skulle stemme, og da sa jeg at: 
«Selvfølgelig skal jeg stemme for skolen.» «Det var jeg 
trodde», sa ordføreren da.

– Det at PDK ville stemme for gjorde KrF livredde, sier 
Kristensen. – Men hadde ikke valget vært så nære, så tror 
jeg de hadde stemt mot.

Privatskolesaken viser at man med bare en 
kommunestyrerepresentant kan bety en forskjell for utfallet 
i en sak.

– Fordi vi kan komme i en vippeposisjon og fordi 
PDK i dette tilfellet var for privatskole, mens KrF var mot, 
sier Kristensen. – Det var det største, og det gjorde hele 
forskjellen.

Ap, KrF og Sp har flertall i Vennesla kommune. Da de 
gikk sammen ble det bestemt at KrF skulle ha ordføreren og 
Ap varaordføreren.

– Det vi håper på ved neste kommunevalg er at vi skal få 
makta sammen med de andre blå, sier Kristensen. – KrF og 
Ap har mistet mange velgere i Vennesla, og Sp har fått flere, 
så vi vil prøve å få med Sp og det tror jeg går greit.

Kristensen legger for øvrig ikke skjul på at det er 
vanskelig å være alene fra PDK i kommunestyret.

– Vi samarbeider jo med de borgerlige partiene, men 
vi når ikke frem så lenge vi er i opposisjon, sier han. – Så 
hvis en kan komme i posisjon, så blir en i alle fall med i 
komiteene, for Brandsdal stemte meg ute fra alle komiteer. 
Venstre er med flere steder, og de har jo bare en de 
også. Det er veldig udemokratisk, men tidligere ordfører 
Brandsdal har aldri brydd seg om det. Hun gjør som hun vil.

Oasen Menighetssenter i Søgne starter kristen 
privatskole i Vennesla i 2018 og vil ha 180 plasser, men er 
avhengig av godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.

Lisbeth Hoskuldsen

«Måtte» stemme ja 
til kristen privatskole
KrF «måtte» stemme ja til etablering av 
kristen privatskole i Vennesla da det var klart 
at PDKs representant ville stemme for. 
De ble satt under press. Et ja fra PDK, mens 
de selv stemte nei, ville ha kostet for mye. 
PDK ble tungen på vektskålen.

PRIVATSKOLESAKEN: – Fordi vi kan komme i en vippeposisjon og fordi PDK i 
dette tilfellet var for privatskole, mens KrF var mot, så var det vi som avgjorde 
saken, sier Magne Kristensen.

F
ørst ønsker jeg å takke alle som 
har gitt gaver til partiet i løpet av 
året. I alt har vi per 30. september 
2017 mottatt 360 914 kroner. 

Det er alt fra noen større pengegaver til 
månedlige gaver fra enkeltmedlemmer 
og støttespillere. Vi hadde ikke klart å 
gjennomføre en så aktiv valgkamp uten 
disse gavene. Tusen takk!

PDKs valgresultat med kun 8700 stemmer 

(0,3%) i stortingsvalget er skuffende. Det er 
en halvering av antallet stemmer fra valget 
i 2013. De økonomiske rammene for de 
neste fire årene blir dermed også betydelig 
mindre. I alt halveres tilskuddet fra staten 
fra vel 1 600 000 kroner til omkring 800 000 
kroner fra og med 2018. Jeg har da brukt 
de samme reglene og satsene som for 
2017. Disse kan bli justert i behandlingen 
av statsbudsjettet for 2018. Partiledelsen 
sammen med landsstyret har derfor noen 
vanskelige og tøffe beslutninger fremfor 
seg, og saken står høyt på dagsorden under 
landsstyremøtet 28. oktober. Samtidig er 
jeg optimistisk på partiets vegner. Det er en 
glød og kampiver i organisasjonen. Den har 
ikke minsket, og alle jeg har snakket med 
ønsker å stå på også i motgang. 

Konsekvensen er imidlertid at PDKs 
driftskostnader enten må senkes med 
omkring 800 000 kroner. Alternativt må 
vi øke inntektene fra andre inntektskilder 
tilsvarende for å kunne holde et uforandret 
aktivitetsnivå. Det kan gjøres på forskjellige 
måter. Enten ved at vi sammen arbeider 
for flere betalende medlemmer. Det 
blir også viktig at alle medlemmene 
betaler medlemskontingenten. Gaver fra 
medlemmene og sympatisører er også et 

alternativ. I praksis tror jeg at vi både må 
senke våre kostnader og øke inntektene. 

Jeg vil også opplyse dere om at Datatilsynet 
har endret reglene om utmelding fra et 
politisk parti. Vanligvis skjer det ved en aktiv 
handling fra det enkelte medlem. Når et 
medlem melder seg ut, skal vedkommende 
slettes straks fra medlemsregisteret. 
Medlemmet kan ikke overføres til et historisk 
arkiv med mindre medlemmet selv aktivt har 
samtykket til dette.

Utmelding kan også skje ved passivitet. 
Dette gjelder medlemmer som ikke 
betaler kontingenten, og ellers ikke lar 
høre fra seg. Datatilsynet har bestemt 
at personopplysninger om noen som 
har vært medlem skal slettes når 
medlemskontingenten ikke er betalt, og 
senest seks måneder etter opprinnelig 
betalingsfrist, med mindre det finnes 
et aktivt samtykke til oppbevaring i et 
historisk arkiv over tidligere medlemmer. 
Personopplysninger om politiske verv i 
eller på vegne av partiet kan oppbevares i 
et historisk arkiv. 

Yngve Bergstrøm 
fungerende partisekretær

Betal medlems-
kontingenten nå!
Får du medlemsbladet tilsendt, men har ikke betalt medlems-
kontingenten til PDK i 2017? Da vil jeg sterkt oppfordre deg til å 
betale nå, så kan du følge med oss videre.   

Ditt medlemskap i PDK er betydningsfullt, fordi vi er mange som tror at Norge 
behøver PDK. Og vi vil be og arbeide videre med det som mål at Norge igjen skal ha 
lover i tråd med Guds ord til beste for folket. Og da trenger vi medlemmer som ber 
for partiet og landet vårt, og som betaler kontingenten slik at vi har penger nok til 
å gjøre jobben. De som ikke betaler medlemskontingenten vil heller ikke få bladet 
tilsendt. Da kan dette blir det siste du hører fra oss inntil du på ny melder deg inn 
og betaler. Støtt oss med ditt medlemskap og hold deg oppdatert gjennom vårt 
medlemsblad. Vær med og få Norge tilbake på rett kurs! 

redaktør
Lisbeth Hoskuldsen

ØKONOMIEN ETTER 
VALGRESULTATET

Tilskuddet fra 
staten halveres fra 
2018 som en følge 

av valgresultatet. 
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PARTIBYTTE: Frank Rørheim ønskes 
velkommen som medlem i Partiet 
De Kristne av fylkesleder i PDK Aust-
Agder, Einar Christensen.

P
artiet De Kristne bygger sin politikk på kristne 
verdier og norsk kultur, sier Rørheim. – Det er den 
viktigste grunnen til at jeg nå har meldt meg inn.
Inntil for to og halv måned siden var han leder av 

Froland FrP, men valgte å 
melde seg ut på grunn av 
strid med fylkeslaget i Aust-
Agder. Nå har han funnet 
seg et nytt parti, Partiet De 
Kristne.

– PDK har alt det som 
FrP hadde før, sier han. – 
Jeg kjenner meg igjen. De 
ønsker at vi skal ta tilbake 
kontrollen over Norge, 
og har et realistisk syn på 
sikkerhetssituasjonen. De vil 
styrke forsvaret med et solid 
HV. De vil ta grensekontrollen tilbake, og føre en restriktiv 
asylpolitikk som hjelper mennesker så nære hjemlandet som 
mulig. Dessuten har de en klar politikk i forhold til rus. PDK 
vil gå bort fra legemiddelassistert rehabilitering (LAR), mens 
FrP går for LAR.

– PDK sier nei til bommer. Norge har i dag (mai 2017) 
8000 milliarder i Statens Pensjonsfond, mesteparten 
plassert på utenlandske børser med relativt høy risiko. 
Utenlandske toppinvestorer kjøper infrastruktur. Der bør 
Norge også satse. Ved å satse på veibygging får vi ned 
ulykkesstatistikken, øker lønnsomheten i næringslivet og får 
redusert drivstofforbruket og forurensningen. Ved en solid 
satsing på infrastruktur vil det norske folk og miljøet få glede 

av vår felles oljeformue. I dag bygges det veier i et høyt 
tempo, men det er jo bommer over alt!

– PDK har også et tydelig fokus på maritim forsøpling, 
som er noe av den mest alvorlige forurensningen vi har, 

understreker Rørheim.
Frank Rørheim ble valgt 

inn i Froland kommunestyre 
for FrP i 2011 og gjenvalgt i 
2015.

– Men FrP er med årene 
blitt for liberalt, og har 
svelget for mange kameler, 
sier han. – De er for fri abort 
og aktiv dødshjelp. De 
kjemper heller ikke lengre 
for at Norge skal ha et sterkt 
forsvar. Christian Tybring-
Gjedde er omtrent den 

eneste som fortsatt holder dette varmt. Jeg kan heller ikke 
være med i et parti som går inn for forbud mot omskjæring 
av guttebarn, noe som særlig rammer jøder. Vi vet jo alle 
hvordan jødene gjennom historien er blitt behandlet av 
totalitære makter.

– FrP har endret seg. Det har ikke jeg. Nå vil jeg fremme 
PDKs politikk. Det er på høy tid at alle bibeltro kristne samler 
seg i et parti, PDK. Jeg vil sterkt anbefale alle konservative, 
bibeltro kristne, som har stemt FrP eller KrF om å lese nøye 
igjennom disse partienes program, og følge med på hva de 
utretter når det kommer til praktisk politikk.

Lisbeth Hoskuldsen

– PDK BYGGER PÅ KRISTNE 
VERDIER OG NORSK KULTUR
Froland kommunestyre i Aust-Agder har fått en representant som tilhører PDK etter 
at Frank Rørheim nå har meldt seg inn i partiet.

J
eg meldte meg 
ut av FrP i mai, 
to dager etter 
landsmøtets vedtak 

om å forby omskjæring 
av guttebarn, forteller 
Ødegaard. - Dette var et 
samvittighetsspørsmål 
for meg. Jeg kunne ikke 
fortsette som FrP-medlem 
etter vedtaket. Jeg 
orienterte mitt lokallag i 
et eget møte, og vi skiltes 
som gode venner. FrP har 
fremdeles en stor plass i 
mitt hjerte. 

Så, like etter 
stortingsvalget, meldte han 
seg inn i PDK.

– Det var først under 
selve stortingsvalgkampen 
jeg bestemte meg for å 
melde meg inn i PDK, sier 
han. – Det var først og 
fremst fordi jeg trenger et 
politisk miljø å være i. Det 
er kjedelig å drive lokalpolitikk helt alene. PDK har mange 
av de sakene jeg er opptatt av, som Israel, våre vestlige 
verdier og frihet for enkeltmennesket.

Jøran Ødegaard meldte seg inn i FrP i 1997, rett etter 
valget det året, og ble valgt som varamedlem av Gjøvik 
kommunestyre i 1999. En av FrPs faste representanter var 
partiets stortingsrepresentant, så Ødegaard var i praksis 
møtende vara i hele perioden. Siden da har han vært 
medlem av kommunestyret og sitter også i formannskapet.

Riktignok hadde han vært medlem av FrP tidligere også. 
Rundt 1990 var han medlem av FpU og FrP, men meldte seg 
ut i 1992 på grunn av EU-debatten. I stortingsvalget 1993 
representerte han Samlingspartiet Ny Fremtid i Oppland 
som 2. kandidat.

– Nå gleder jeg meg over å representere PDK, sier 
han. – Politisk forblir jeg en del av opposisjonen i Gjøvik 
kommune, en opposisjon som har et løst samarbeid i en del 
saker, der Sp og Høyre er de to dominerende partiene.

– Det er helt fantastisk å få en kapasitet som Ødegaard 
med på laget. Vi er utrolig glade for at han valgte oss, sier 
Jørgen Lollike, fylkesleder i PDK Oppland.

Nylig ble det etablert et 
interimsstyre og et lokallag 
av PDK i Gjøvik der Jøran 
Ødegaard ble valgt til leder.

PDK i Oppland har i 
overkant av 30 medlemmer 
og Lollike håper 
etableringen av det første 
lokallaget i Oppland skal gi 
partiet et løft.

– Vi tror det kan bli en 
ny æra for partiet med 
Ødegaards seriøsitet, sier 
Lollike.

På spørsmål om hvilke 
råd Ødegaard vil gi PDK når 
det gjelder strategien frem 
mot valget om to år, svarer 
han følgende:

– Jeg mener valget i 
2019 er avgjørende for 
å unngå av våre velgere 
stemmer taktisk i 2021. 
Vi må vise av vi fortjener 
deres stemme. Jeg tror på å 
bygge lokallag selv om det 

er få medlemmer. Vi må igjennom dette få opp de politiske 
diskusjonene og løsningene, finne de politiske talentene 
og stille til valg i flest mulig kommuner i 2019 for å bli 
representert i flest mulig kommuner og fylkeskommuner. 
Slik kan vi forandre lokalmiljø og bygge den tilliten vi må ha 
hos velgerne slik at de både forblir hos oss og multipliseres 
foran stortingsvalget 2021.

Lisbeth Hoskuldsen

PDK seiler inn i 
Gjøvik kommunestyre
Med tittelen «Partiet De Kristne seiler inn i kommunestyret i Gjøvik» gjorde 
Oppland Arbeiderblad det nylig kjent at mangeårig kommunestyrerepresentant 
for FrP på Gjøvik, Jøran Ødegaard, nå representerer PDK.

NY I PDK: Jøran Ødegaard representerer nå PDK i Gjøvik kommunestyre, og 
ønskes her velkommen av Jørgen Lollike, fylkesleder i Oppland (t.v.). Foto: Kjetil 
Lysengen, Oppland Arbeiderblad«FrP har endret seg. Det har 

ikke jeg. Nå vil jeg fremme 
PDKs politikk. Det er på høy 
tid at alle bibeltro kristne 
samler seg i et parti, PDK.»

Kommunestyre-
representant
Frank Rørheim: 
Fra Fremskrittspartiet til 
Partiet De Kristne
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Ny diskimineringslov 
inkluderer familien

Barnevernet er forpliktet til å følge opp alle bekymringsmeldinger, 
og dersom foreldre prøver å hindre barnet i å leve ut den «friheten» 
loven gir på det seksuelle området, vil noen bekymringsmeldinger 
være nok til at barnevernet banker på døren.

I juni i år fikk vi en 
ny likestillings- og 
diskrimineringslov. Kort 
fortalt handler den nye 
loven blant annet om at vi 
som samfunn ikke lenger 
skal kunne si at det finnes 
valg knyttet til seksuell 
orientering, kjønnsidentitet 
og seksuelle som er å 
foretrekke fremfor andre, 
så lenge valgene ikke 
innebærer overgrep.

Under forhandlingene i 
Stortinget til den nye loven 
kom KrF og Ap med et eget 

forslag knyttet til lovens virkeområde. 
De ønsket at den skulle gjelde 
alle områder i samfunnet, også i 
familielivet og rent personlige forhold. 
Dette forslaget fikk flertall mot Høyres 
og FrPs stemmer. Regjeringen hadde 
advart mot å inkludere familielivet 
og rent personlige forhold i lovens 
virkeområde, den ønsket ikke å 
lovregulere den personlige sfære og 
skrev blant annet i sitt høringsnotat: 

«En bør være varsom med å vedta 
lovregler som griper inn i private, 
familiemessige anliggender, blant annet 
under henvisning til at individets rett til 
privatliv er vernet i flere internasjonale 
konvensjoner som Norge er bundet av, jf. 
særlig EMK artikkel 8 som verner retten 
til privatliv og familieliv.»  

Begrepet totalitært blir ofte misbrukt, 
men med denne utvidelsen av lovens 
virkeområde er det grunnlag for å 
anvende dette begrepet. For nå ble 
lovens ideologiske karakter ytterligere 
forsterket, denne utvidelsen av 
virkeområde gir staten mulighet til 
å holde en klam hånd over familiers 
integritet og selvbestemmelse. 
For ved å inkludere familien må 
foreldre oppdra sine barn i lovens 
ånd hva angår seksuell orientering, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og 
religion. Departementet innrømmet da 
også selv at ved denne utvidelsen ble 
individets rett til privatliv fjernet.

Denne utvidelsen innebærer at foreldre 
i fremtiden vil bryte loven dersom de 
ikke støtter sine barn i deres ønsker 
om for eksempel å bli tiltalt etter det 
kjønnet de selv mener de er, ønske om 
å teste ut om de er bifile, skifte kjønn 
eller religion. Det er nemlig ikke bare 
klassisk diskriminering som reguleres 
av likestillingslovgivningen. Loven 
omfatter også det som defineres som 
trakassering, og med trakassering 
menes enhver handling, unnlatelse 
etter ytring som virker, eller har til 
formål å virke krenkende, skremmende, 
fiendtlig, nedverdigende eller 
ydmykende. 

Det vakte stor oppmerksomhet da 
det våren 2017 ble kjent at et kristent 
ektepar ikke fikk bli fosterforeldre på 
grunn av deres kritiske holdning til 
homofilt samliv. Når vi i tillegg vet 
hvor lett norsk barnevern tar barn 
fra deres biologiske foreldre (blant 
annet en naturlig konsekvens av 
den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, 
som opphever det biologiske 
prinsipp), vil den nye likestillings- og 
diskrimineringsloven gi barnevernet 
enda flere verktøy. Barnevernet 
er forpliktet til å følge opp alle 
bekymringsmeldinger, og dersom 
foreldre prøver å hindre barnet i 
å leve ut den «friheten» loven gir 
på det seksuelle området, vil noen 
bekymringsmeldinger være nok til at 
barnevernet banker på døren. Med 
tanke på hvor varmt flere politiske 
partier forsvarer barnevernet og 
barnevernets plikt til å gripe inn for å 
sikre «barnets beste», må de samme 
partiene i fremtiden også støtte et 
barnevern som griper inn på grunn av 

klassisk kristen barneoppdragelse. At 
dette ikke er en teoretisk tilnærming, 
bekreftes også av Redd Barna sin 
rapport «Rettane til LHBTI-barn i 
Norge». Her blir det bekreftet at nå 
forstås barns identitet ut fra en skeiv 
virkelighet. I rapporten kan vi blant 
annet lese:

«Rapporten byggjer på den forståinga 
at sterke normer for kjønn og seksualitet 
er eit grunnleggjande problem for 
oppfylling av barn sine menneskerettar. 
Når barn bryt med slike normer møter dei 
reaksjonar som gjer at dei vert dårlegare 
stilt enn andre.»

En slik tilnærming viser hvor farlig det er for klassisk kristne familier at 
familien inkluderes i lovens virkeområde. Rapporten viser nemlig hvilken 
virkelighetsforståelse loven kommer til å bli tolket i når fremtidige konflikter 
skal bli løst. I følge rapporten er normer for kjønn og seksualitet et problem i 
seg selv, og i møte med kristen tro, der troen er utgangspunktet for normer 
om kjønn og seksualetikk, vil troen bli et hinder for at barn skal få oppfylt sine 
menneskerettigheter. Kristne normer blir et problem, spørsmålet blir hvor 
lenge samfunnet kan leve med det.

KrF har enda ikke klart å forklare hvorfor de ønsket å inkludere familien i lovens 
virkeområde.

Kjell Skartveit

«Nå ble lovens ideologiske karakter 
ytterligere forsterket, denne utvidelsen av 
virkeområde gir staten mulighet til å holde 
en klam hånd over familiers integritet og 
selvbestemmelse.» 

NY BOK FRA 
KJELL SKARTVEIT
Ditt viktigste verktøy i kampen for det 
klassiske ekteskapet

For snart 10 år siden fikk Norge en kjønnsnøytral 
ekteskapslov. Da loven ble vedtatt, sa Høyres Inge 
Lønning fra Stortingets talerstol:  «De som tror at dette 
er endestasjonen, det tar jeg sjansen på å hevde uten 
å være verken av de store eller de mindre profeter, 
kommer til å ta dundrende feil.»

Mange er imidlertid de, både politikere og teologer, som 
sier det er på tide å legge loven bak seg, leve som om 
ingenting har skjedd. Men hva har skjedd de årene loven 
har vært virksom? I sin siste bok, «Samlivsrevolusjonen», 
viser Kjell Skartveit hvordan den kjønnsnøytrale 
ekteskapsloven daglig påvirker både politikk, etikk og 
kristen tro, at den ikke er en endestasjon, men tvert 
imot en lov det ikke er mulig å forholde seg nøytral til. 
Boken vil dermed bli et viktig bidrag til alle som vil forstå 
utviklingen siden loven om kjønnsnøytrale ekteskap 
ble vedtatt. For medlemmer av PDK bør den være 
obligatorisk lesing.

Medlemmer av PDK får boka til 200 kr + porto ved 
bestilling fra forlaget.
Adressen er: post@dreyerbok.no
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Jannie Eli Grønning ble kristen for fire år siden, medlem av 
PDK i 2016 og valgt til nestleder og førstekandidat i 2017.

– Som ny kristen visste jeg lite om hvor kontroversielt det 
skulle bli blant kristne å fronte et nytt kristent parti og 

den forbausende lave interessen fra menighetshold, sier hun. – 
Det handler visstnok overraskende mye om politisk korrekthet 
også innenfor kristenfolket. For meg har det vært en erfaring 
både på godt og ondt. Men jeg synes likevel det er godt å 
kunne stå for noe som jeg synes er både rett og riktig selv om 
kommentarfelter rundt omkring, spesielt den siste tiden før 
valget, var fylt av mye negativ og skeptisk innhold om partiet, 
og det synes jeg selvfølgelig var tungt og trist. At jeg ikke er en 
profilert politiker, og at folk syntes det ble vanskelig å stemme 
på partiet av den grunn, synes jeg er helt legitimt. Men da vil 
jeg bare oppfordre andre kompetente kristne til å melde sitt 
engasjement. Mitt engasjement i PDK har først og fremst vært 
å gjøre partiet kjent i Nord-Norge.

Jannie Eli er fornøyd med valgkampen i Troms og forteller om 
mye positiv respons på stand.

– På stand i Tromsø fikk vi snakke med mange som har vært 
positive og overrasket til et nytt kristent parti. Flere uttrykte 
også sin skuffelse og frustrasjon over KrF. Både unge og gamle 
syntes politikken til PDK var veldig bra. De unge var særlig 
opptatt av familie- og barnevernspolitikken, mens for de 
eldre var saker som ekteskapsloven, innvandring og forsvar av 
interesse.

– Partidebatten, eller rettere sagt mikropartidebatten, her 
i Tromsø var det partileder Erik Selle som deltok på. Foran 
nettopp et stortingsvalg, der partiet stilte med liste i Troms 
fylke for første gang, var det av stor betydning at kunnskapsrike 
Erik, som også har god kjennskap til Nord-Norge, presenterte 

partiet og partiprogrammet for befolkningen. Til tross for at 
jeg opplevde at journalisten hadde lagt opp debatten til mer 
komikk enn politikk, kom PDK seirende ut som et seriøst parti 
med en helhetlig og klar profil, også ifølge avisa Tromsø. Så 
det sier litt om viktigheten av at også småpartiene får slippe 
til i tillegg til de store i hele medieruta. Det er også av stor 
betydning at partiledere tar seg tid til å besøke de største 
byene i Nord-Norge, samt å reise til steder der tidligere politikk 
har skapt stor frustrasjon hos befolkningen. Jeg tenker spesielt 
på Senterpartiet sitt besøk på Andøya. Det ble full valuta. 
Det er viktig allerede nå å planlegge hvordan slike besøk skal 
gjennomføres i neste valgkamp.

Jannie Eli er usikker på om hun stiller som førstekandidat ved 
lokalvalget om to år.

– Det avhenger blant annet av om vi har medlemmer nok som 
kan stå på lista. De fleste listekandidatene og medlemmene 
her nord er eldre folk over 70 år, og hva de velger å prioritere 
fremover er vanskelig for meg å si noe om nå. Det er 39 
innmeldte, 27 betalende og kun åtte aktive medlemmer til nå.

Lisbeth Hoskuldsen

Søker engasjerte 
kristne i nord
– Mitt ønske for partiet her nord er at det 
skal komme nye engasjerte og kompetente 
medlemmer som kjenner lokalsituasjonen og 
vil fronte partiets politikk lokalt og skape tillit 
hos befolkningen før neste lokalvalg om to år, 
sier Jannie Eli Grønning, nestledere i PDK Troms.

PDK TROMS: Fra venstre Gunnleik Grønning, styremedlem og Torleif Selseng, 
kasserer, på stand på Storsteinnes under valgkampen.

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

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

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

Kristian Kapelrud

Den evige blodspakten
Uten at vi forstår blodspaktene i Bibelen, 
kan vi heller ikke forstå Guds nåde fullt ut.

«Bokas budskap er betimelig og viktig. 
Boka anbefales på det varmeste.» 
 – Alv J. Magnus, tidligere 
 leder for Ungdom i Oppdrag 

«En levende, lettlest og velskrevet bok om 
Blodspakten. Anbefales på det varmeste!» 
 – Leiv Holstad, forkynner 
 og grunnlegger av Maritastiftelsen

Kr 129,– • POCKET • K-STUD

Roar Kollsete

Kjærligheten 
som utholder alt
Guds farshjerte for deg

Kjærlighetsrelasjonen med vår himmel-
ske Far gir oss verdighet, tilhørighet og 
an erkjennelse. 

«Roar Kollsete gir oss i denne boken et 
skikkelig grunnlag som gjør at vi forstår 
at Gud er vår Far.» 
 – Olav Slåtten, Fatherheart ministries

Berit Øverland

Frihetens arv
ROMAN. John Kentons mål i livet er å 
trekke seg tilbake til friheten på ranchen 
i USA. Men først må han oppfylle kon-
trakten han har med sin far om å drive 
det nye hotellet i Norge i ett år.

I Oslo mister Karoline Lund den 
eneste personen i livet som virkelig har 
elsket henne. 

John og Karoline blir begge stilt over-
for valg som vil avgjøre livene deres for 
alltid.
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John and Carol Arnott

Tilgivelse & nåde
La John og Carol Arnott lære deg å gi 
tilgivelsens gave til både deg selv og an-
dre. Du kan leve i nåde og unngå å falle 
i fellen der du krever rettferdighet fra 
dem som har såret deg. Bli inspirert av 
fantastiske vitnesbyrd om hva som skjer 
når du overlater rettferdigheten i Guds 
hender. Da vil du og mennesker rundt 
deg oppleve frihet og legedom!

«Denne boka vil forandre livet ditt – for 
alltid.»  – R.T. Kendall

Simon Vincent

Fryktløse nordmenn
De fengslende historiene til fl ere leder-
skikkelser i tidlig norsk historie. Norge 
ble grunnlagt ved deres mot og gjennom-
føringsevne, og de brant seg inn i folks 
minne. Allerede her ble vår kultur defi nert.

«Jeg har knapt siden skoledagene lest 
en så sammenhengende og spennende 
historie om norsk historie fra Harald 
Hårfagre til Svartedauden.» 
 – Historiker Halvor Tjønn

Torbjørn Greipsland

Helt til jordens ende
1000 norskamerikanske 
misjonærer

Sykdom, død, kidnapping og drap ram-
met noen av misjonærene vi skriver om. 
De var pionerer i ulike land. Frukten av 
arbeidet viser seg i millioner kristne. Mye 
av det omfattende misjons arbeidet er 
oversett i historiebøkene.  Derfor laget vi 
denne boken. Misjonærene fortjener det.

Rolland Baker

La ilden brenne
Det er ikke vanskelig å få øye på den 
vekkelsen IRIS Global står i i Afrika. 
Men hvordan kan en slik vekkelse vare 
over så mange år? I stedet for å gi oss 
en modell å overføre – for alle står 
vi i vår egen sammenheng – forteller 
Rolland Baker oss om de fem kjerne-
verdiene som utgjør selve grunnfjellet i 
arbeidet i IRIS Global.

GudsOrd-kalender 
2018
La kalenderen med illustrerte bibelvers 
oppmuntre deg i hverdagen. Illustrert 
av Kristian Kapelrud. I løpet av høsten 
vil det også bli trykket kort med 
GudsOrd-motiver. 
Se mer på 
www.guds.no.
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Jannie Eli Grønning  nestleder PDK Troms 

Gift og har to voksne barn, en sønn og en datter, og fire barnebarn. Utdannet bioingeniør, 
men ikke i jobb. Kom med i PDK gjennom moren Aud Grønning som er fylkesleder i Troms. 
Ble medlem i 2016 og valgt til nestleder og førstekandidat i 2017. Ingen politisk erfaring. Er 
opptatt er bompenger, skattesaker, kontantløst samfunn, abortsaken, ekteskapsloven og 
generelt å løfte fram kristne verdier i ulike samfunnsinstitusjoner.
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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 ! 

FATTIGDOMSBEKJEMPELSE: 19 fattige bønder i Etiopia gjennomførte i 2009, 
som den første gruppen, kurs i skogplanteproduksjon. Daglig leder i www.
plant-et-tre.no, Jørgen Lollike, midt i bildet.
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De selvoppnevnte miljøpartiene MDG, SV og Rødt berørte ikke det 
mest miljøvennlige klima- og miljøtiltaket i valgkampen, skogplanting.

N
år elementærkunnskapen om fotosyntesens 
mest miljøvennlige verdiskapningsegenskaper 
var helt fraværende i valgkampen samtidig med 
at miljøbevegelsen og miljøpartiene til tider 

viste en tilnærmet demagogisk manipulerende og til dels 
skremmende fremferd på bakgrunn av kontroversielle 
forskningsresultater for å få igjennom beslutninger med 
høyst tvilsom miljø og klimagevinst, synes motivet å være å 
styrke egen maktposisjon mere enn å tjene samfunnet.
Når halvdelen av klodens skogbestand er utryddet i historisk 
tid, er der imidlertid ingen tvil om at noe er galt – godt 
hjulpet av mennesker.

Men betydningen av gjenplantingen av kloden til 
erstatning av 40-50 prosent skog som har forsvunnet, syntes 
å være et ikke-tema i det politiske rom.

På tross av forskning, og på tross av allmenn opplysning 
om sammenhengen mellom det avskogede Afrika og 
temperaturøkningen på bakken som føder tornadoer som 
vandrer langt og blir skadevoldere på andre kontinenter, 
så har det ikke vært mulig å koble denne kunnskapen til 
praktiske løsninger.

Denne manglende logiske konsekvens er ikke bare 
interessant, bekymringsfull og urovekkende, den er både 
katastrofal, klanderverdig og slett og rett ansvarsløs!

«Uten skog intet liv», sitat av forsker Trygve Refsdal. 
Klodens feilaktige skogforvaltning er derfor en forbrytelse 
mot menneskeheten, uansett om dette skyldes skogbrenning 
i krig, kolonistenes og senere aktørers skogbrenning i 
grådighetens navn, eller lokale bønders egen uforstand, fordi: 

• Der det er skog faller temperaturen  
  16 grader i luften.

• Skogen gir ren luft og rent drikkevann.
• Skogen hindrer jorderosjon 
• Skogbelter bryter vind og reduserer  

  dermed uttørking 
• Trær gir nødvendig skygge for produksjon  

  av mange forskjellige grønnsaker.
• Skog gir ly for vilt og jaktmuligheter
• Skog gir biobrensel for matlaging
• Skog binder CO2 både i stående skog  

  og i byggematerialer.
• Skog trekker dugg og nedbør til seg

Planteskoledrift for etablering av fruktplantasjer og 
skogreising i utviklingsland er derfor nøkkelen til både 
fattigdomsbekjempelse og grunnleggende klima-/
miljøarbeid.

Dette er utprøvd i åtte land i 10 år gjennom 

familiebedrifter, gjennom organisasjoner, i samarbeid 
med menigheter og kirkesamfunn, for handikappede, 
flyktningleirer for internt fordrevne, og som ledd i en sosial 
pedagogisk behandling av pasienter med psykiske lidelser. 

Fotosyntesens verdiskapende egenskaper er også for 
de fattige. Med noen få 100-lapper i året i tre år har fattige 
familier ved å utnytte fotosyntesen kunnet femdoble sine 
inntekter i løpet av tre år. 

PDK vil stopp all bistandshjelp for å gjøre de rike rikere og 
i stedet satse på den fattigste delen av den matproduserende 
befolkning. Den delen utgjør omkring 60 – 80 prosent 
avhengig av land. I tillegg er det mulig å tilbakeføre mange 
fra slummen i storbyene som oftest eier et dekar jord på sitt 
opprinnelige hjemsted. Et dekar er nok til etablering av en 
planteskole og leve bra av det.

En slik omlegging må nødvendigvis få radikale 
konsekvenser for både en rasjonell utviklingshjelp og 
klimasatsing. En slik omlegging må være resultatorientert på 
både klima/miljø og fattigdomsbekjempelse. 

På det internasjonale planet må vi løfte denne dobbelte 
visjonen frem. Det gir håp og håpet vil dempe presset på 
flyktningstrømmen til Europa.

Det virker i slumområder, det virker i flyktningleirer, det 
virker blant nomader. I tillegg virker det for både analfabeter 
og fattige bønder på landet, marginaliserte, handikappede 
og utstøtte.

Partiet De Kristne vil skape HÅP midt i håpløsheten!

Jørgen Lollike, fylkesleder Oppland PDK  
 og daglig leder i www.plant-et-tre.no

BLÅ-BLÅ KLIMAPOLITIKK 
– BEST OG BILLIGST!



Gi kr 200,- på SMS

«ÅPNE200» til 2160
Gi gave til konto:

3060 35 27476
Gi på VIPPS

«ÅPNE DØRER»

Ønsker du å støtte kristne som blir forfulgt for sin tro?

Tangen 11, 4608 Kristiansand, www.opendoors.no

Noeh har allerede planen klare for 
hvordan det nye rommet skal se ut:

"Jeg vil at soverommet mitt 
skal  ha masse farger - rødt, 
blått og grønt - med bilder av 
FC Barcelona og Jesus på veggen."

Håp til MIDTøsten
Knust glass, ruiner, aske. Det er alt som 
er igjen av husene til mange kristne i 
Irak og Syria, etter at islamske ekstre-
mister har forsøkt å utslette kirken i 
dette området.

FAST BESTEMT PÅ Å DRA HJEM
Likevel er der mange kristne som velger å bli væ-
rende i Midtøsten, kristendommens vugge. De 
opplver at Gud kaller dem til å være lys som skin-
ner i det mørkeste mørke. De har en visjon om 
å gjenoppbygge sine hjem, samfunn og kirker. 

Noeh (12 år) fra Karamles i Irak, er en av dem.

Av de 797 husene som fantes i Karam-
les, ligger 97 i ruiner, 446 er nedbrent 
og resten er skadet. Åpne Dører har vært 
med å reparere 30 hus til nå. Det er yt-
terligere 20 hus på listen. Selv om det er 
en god start, venter 250 familier på å få 
vende tilbake til Karamles.
Du kan være med å gjenreise hus fra ruinene og 

hjelpe de kristne familiene hjem til Karamles. 

Gi din gave!

En million stemmer skal overleveres til FN i 
desember. Åpne Dører mobiliserer kirken over 
hele verden til å signere en apell der vi oppfordrer 
verdens regjeringer og FN til:

1. Å sikre likeverdig statsborgerskap til kristne og andre 
minoriteter i Midtøsten.

2. Å sikre de kriste verdige levevilkår.

3. Å sikre at de kristne får en rolle i forsonings-
arbeid og gjenoppbygging av samfunnet

Stå sammen med dine trossøsken i Midtøsten og samle 
en million stemmer for håp, forandring og fremtid!  Gi din 
stemme på vår nettside:
www.opendoors.no/engasjer-deg/haap 
eller send utfylt skjema til:
Åpne Dører, Tangen 11, 4608 Kristiansand.

E n  m i l l i o n  s t emm e r  -  u n d e r s k r i f t s k am p a n j e

Navn Mail/telefon

�

Vi gratulerer Natacha Gatete Vuijsters og 
Paul Henrik Vuijsters med lille Ella Joy som 
ble født 23. september. Ella Joy veide 3,3 kilo 
og var 48 cm lang da hun ble født.
Vi ønsker dere masse lykke til og Guds rike 
velsignelse. 

Vi har lagt stortingsvalget bak oss, og noen uttrykker 
skuffelse over en langt lavere oppslutning for PDK 
enn ventet. Men så er også mange av oss glade for 

at borgerlig side kunne stille regjering. Et slikt resultat 
kan spore til meningsutveksling i sprikende retning. Det 
er ikke nødvendigvis noe galt i det, men som kristne er vi 
kalt til enhet, glede og takknemlighet. I denne fasen er det 
viktigere enn noen gang å være trofaste i bønn – bønn med 
takksigelse (Fil. 4:6).  

Under valgkampen hadde jeg for øye fortellingen om Israels 
folk som skulle innta Kanaan.  Da de så utfordringene, brast 
motet og troen på Guds allmakt. Ti av de tolv speiderne 
klarte å så mismot hos folket.  Men Josva og Kaleb stolte 
på Guds løfter i førti år til, og vant til slutt seier. PDK må, på 
samme måte, være et annerledes parti som trofast holder 
fast på Guds løfter. Vi trenger å opptre edruelig i vår politiske 
omgang med verden omkring oss, men i vårt forhold til Gud, 
vår Far i himmelen, er det helt essensielt at vi har et fortrolig 
samfunn, trofast i bønn og takknemlighet. Be om at PDK blir 
bevart i renhet og sannhet til Guds ære!  

Be for våre ledere på alle nivåer, og deres nærmeste, om 
beskyttelse til ånd, sjel og kropp!

Jeg vil også gi honnør til alle som, uavhengig av politisk 
ståsted, har bidratt til bønn for landet vårt gjennom 
kampanjer, organisasjoner, smågruppefellesskap eller i sitt 
lønnkammer!  Det er viktigere enn noen gang å «...be for 
kongen og alle som er i høy verdighet…»

Johannes Hemmingby
Nasjonal bønneleder PDK

BE MER
ENN 
NOEN 
GANG!

Gratulerer!

HVORDAN ARGUMENTERE FOR KRISTEN 
TRO I POLITISK SAMMENHENG?

Vi får ofte høre at staten bør være livssynsnøytral 
og uavhengig av religion? Men er det mulig? I boka 
Staten og Gud viser medlem av PDK, Kjell Skartveit, 
hvorfor kristen tro er en selvfølgelig bidragsyter i alle 
verdispørsmål og hvordan kristendommen har vært 
med på å forme den vestlige sivilisasjon.

Forlaget Dreyer Bok gir nå alle medlemmer av 
PDK mulighet til å kjøpe boka for 150 kr + porto. 
Ordinær pris 349 + porto. 

Bestillingen kan skje via telefon 952 14 337 
eller e-postadressen post@dreyerbok.no

NY KONTORTID
Hovedkontoret vil fra nå av 
kun være betjent mandager fra 
klokken 12 til17, men legg igjen 
beskjed eller send e-post dersom 
det haster, så tar vi kontakt.
Telefon 459 08 400
post@dekristne.no

 NÅ 150,-
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Hva var valgkampens høydepunkt for deg personlig?

Lill May: Alt! Tre moments husker jeg spesielt godt. Den 
gnistrende energien på stand på Torgallmenningen, og 
Tomas og meg leende på vei hjem i oransje jakker. Og 
da Erik måtte trøste meg da jeg kom gråtende fra et fælt 
intervju.  
Tomas: Valgkampen var en festreise. Det var et 
høydepunkt å være sammen med andre engasjerte PDKere 
og treffe mennesker på stand på Torgallmenningen og ute 
i distriktene. PDK convention var et annet høydepunkt. 
Opplevelsen av stå sammen som et team var det som løftet 
hele valgkampen. 

Hvordan ble du mottatt på valgkampturne?

Lill May: Helt topp! For noen flotte mennesker!
Tomas: Vi ble stort sett mottatt med respekt og 
forventning. Noen hadde beundring. Andre hadde forakt. 
Slik er det politiske livet når vi er målbevisste.

Hva var folk opptatt av?

Lill May: Om vi hadde sjanse til å komme inn.
Tomas: Hvilken regjering vi skulle få.

Kunne noe ha vært gjort annerledes? I tilfelle hva og hvordan?

Lill May: Vi gjorde det vi kunne med de ressursene vi 
hadde.
Tomas: Jeg mener vi gjorde det vi kunne. I det store spillet 
om regjeringsmakt klarte vi likevel ikke å få nødvendig 
oppmerksomhet, og nå opp.  Vi har likevel en organisasjon 
som er bedre enn det størrelsen på partiet skulle tilsi og et 
større engasjement enn de store partiene.

Hva blir ditt engasjement i PDK frem mot kommune- og 
fylkestingsvalget 2019?

Lill May: Ett år i PDK har vært en festreise! Og valgkamp var 
knallgøy! Nå skal jeg fordype meg i familiepolitikk, og er lite 
opptatt av lokalvalg.
Tomas: Engasjementet mitt for landet og politikken er 
ganske det samme. Det er utrolig spennende å se hvor 
mange lister vi kan klare å stille til kommunevalget. Det 
vil være lettere for mange å stemme på oss i lokalvalg 
enn i stortingsvalg. Det vil og legge grunnlaget for 
stortingsvalget i 2021.  

PDKere over hele landet gjorde en strålende innsats i valgkampen. To av de mange 
turboene var Lill May Vestly og Tomas Moltu, gode hoder og varme hjerter som 
trengs på Tinget.

Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 50, 5445 Bremnes

Distribuert av
Norpost

Strålende valgkamp! 
Nå går vi videre!
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