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Det vestlige menneske må gjenfinne
troen på seg selv, troen på våre
verdier og troen på våre samfunn.
Skal vi klare det må vi tilbake til
utgangspunktet, troen på Gud, tilliten
til Bibelen og sivilisasjonskonseptet
den leverer. Og selv den som ikke
bærer en personlig tro, vil se at
konseptet er det beste å bygge
morgendagen på. Leder, side 2

“For et barn er oss født,
			 en Sønn er oss gitt”
Kjære leser!
På denne sannhet hviler hele vår sivilisasjon.
«For lov skal utgå fra meg, og min rett vil jeg sette
til et lys for folkene», skriver profeten Jesaja for
2700 år siden. Da hadde Israel og det jødiske folk
bygget en nasjon som hvilte på De ti bud allerede
i 700 år.
I en verden som er full av religioner med budskap
om offer til gudene, er Bibelens Gud den som
selv bringer til veie sonofferet som åpner vegen
til et møtepunkt mellom himmelen og jorden. I
denne teologiske dimensjonen er det integrert
et verdensbilde og et menneskesyn som bringer
samfunnet lov og orden, individet frihet og
økonomisk utvikling.
De ti bud er menneskehistoriens dypeste og
beste sivilisasjonskonsept. Du skal tilbe Gud er

et interessant konsept i seg selv, om du tror på Gud eller
ikke gir det en filosofisk indikator i livet som vil sette deg
fri. Du står ansvarlig for livet og har en mening i livet ut
over deg selv. Videre regulerer De ti bud individet, familien,
eiendomsretten samt lov og orden. Anarki og lovløshet,
er menneskets verste tilstand. Familieoppløsning ligger i
samme kategori. Derfor er det avgjørende for et samfunn
å opprettholde gode lover, lover som effektueres og legge
til rette for at familiene lykkes, blir sunne og sterke, som
skaper den ramme som er best for mennesker å leve i.
Jesu lignelse om de ulike talentene er en fortelling som er
samfunnsbyggende. Vi som mennesker kan ha fått ulike
talenter, utgangspunkt og muligheter i livet. Men det er
hva du gjør med det du har fått som er viktig. Det både
forventes at vi bruker livet vårt og mulighetene våre, men
det er også en rettighet som gis deg. Skapt i Guds bilde
betyr at du er skapt med hensikt, verdi og til frihet. Heri
ligger nøkkelen til humanismen. Vi skal behandle våre
medmennesker humant, fundamentert i et menneskeverd
gitt av Gud ingen kan ta fra deg. Humanisme eksisterer ikke
uten en forankring i Gud.
Derfor tok den vestlige verden historisk sett et hurtig
oppgjør med slaveriet. Derfor skrev John Locke «Two
Treatises of Government» og utviklet den moderne
kapitalistiske markedsøkonomien som har løftet flere
mennesker ut av fattigdom og skapt en unik virkelighet
i menneskehetens historie kalt middelklassen. Denne
middelklassen er søylen i det liberale demokratiet. Og skal
dette bestå må fundamentet bestå. Men det er nettopp
grunnmuren som nå angripes i vår tid i vårt land i vår
sivilisasjon.
Det vestlige menneske må gjenfinne troen på seg selv,
troen på våre verdier og troen på våre samfunn. Skal vi klare
det må vi tilbake til utgangspunktet, troen på Gud, tilliten
til Bibelen og sivilisasjonskonseptet den leverer. Og selv
den som ikke bærer en personlig tro, vil se at konseptet
er det beste å bygge morgendagen på. Hverken ateistiskmarxisme, islam, globalisme, hedonisme eller militantsekularisme kan fornye våre samfunn.
Vi vil ha frihet, likhet og brorskap. Vi vil ha en så liten
stat som mulig, men så stor som nødvendig. Vi vil ha en
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nasjonalstat som tar vare på sine borgere og våker over sine
grenser. Vi vil ha internasjonalt fellesskap og samarbeid. Vi
vil bevare og respektere Norges Grunnlov.
Vi vil ha religionsfrihet, trosfrihet og ytringsfrihet. Vi vil
ha likhet for loven. Vi vil ha mann og kvinne, gutt og jente.
Vi vil ha mor, far og barn, så langt det lar seg gjøre i denne
verden. Vi vil ha en stat som tjener, og ikke en politisk
elite som hersker. Vi vil ha en sterk sivil sektor, og en sterk
forsvarssektor. Vi vil ha omsorg og empati, og respekt for
enkeltindividet og eiendomsrett. Vi vil ha innovasjon og
entreprenørskap. Vi vil ha lave skatter og avgifter, for å
frigjøre verdiskapning som bringer mer inn til fellesskapet.
Vi vil ha det norske flagget på offentlige flaggstenger.
Kampen har så vidt begynt. Hver dag, uke og måned har
vi nå 12 folkevalgte som jobber med PDK politikk i Norge.
I Bømlo kommune var PDK ved Lars Kåre Katla den eneste
som stemte mot Pride-flagg og alle andre flagg enn det
norske på kommunens flaggstenger.
Der er et verdikonservativt parti igjen i Norge, og det er
verdikonservativ politikk Norge trenger.
Verden er et urolig sted, også denne julen. Derfor er
det godt å feire at Fredsfyrsten kom. Freden vi eier er
tilgjengelig på innsiden. Den kan ingen ta fra oss.
Bring freden til andre denne julen. Åpne ditt hjem og hjerte
for et medmenneske.
Aldri har vi hatt en bedre mulighet til å la lyset skinne i
mørke.
God Jul
Erik Selle partileder

Kjære medlem i Partiet De Kristne!

V

i er i ferd med å legge bak oss et særdeles
aktivt valgår. Med aktivt så tenker jeg spesielt
på alle de som på forskjellig vis har bidratt til
en valgkamp som så langt er den mest intense
og krevende i partiets historie.
De «kristne» mediekanalene, og lederne, har nesten
uten unntak gått ut og gitt anbefalinger om å stemme
annet parti enn PDK. Valgresultatet var
skuffende for oss alle, og ikke minst
fordi vi fikk gode tilbakemeldinger
fra de vi traff på stand for PDK.
– Den store oppturen for
meg som partisekretær var
det jevnlige tilsiget av nye
medlemmer, og ikke minst den
enorme givergleden vi opplevde.
Jeg våger å påstå at PDK ikke
hadde eksistert uten så mange
dedikerte støttespillere. De
som melder seg inn i PDK,
og de av dere som støtter

oss økonomisk, har sett det forfallet våre politikere har
lagt Norge inn under. Alle vi som er medlemmer i PDK
vet at eneste vei ut av elendigheten er gjennom bønn og
hardt arbeid. Vi har det beste grunnlaget gitt gjennom
landets beste partiprogram. Nå må vi arbeide videre
som om alt avhenger av oss, og samtidig be som at alt
avhenger av Gud.
PDK står nå foran en valgkamp på lokalt- og fylkesnivå i
2023. La oss gi alt for å få etablert valglister i en mengde
nye kommuner slik at vi legger en grunnmur på fjell
foran stortingsvalget i 2025.
Enda en gang må jeg få lov til å takke alle dere som har
bidratt økonomisk gjennom store og små gaver til PDK i
2021! Gavene nådde frem og ble brukt etter beste evne.
Ønsker dere alle en velsignet julehøytid!
Arne Husveg partisekretær
Mobil 48 43 00 40
arne.husveg@dekristne.no

Takk for at du gjør det mulig å gi ut
PDK-magasinet!
Kjære medlemmer og tillitsvalgte og alle som ser og forstår
at Partiet De Kristne trengs mer enn noen gang i vårt
kjære Norge. Du har nå mottatt et nytt nummer av PDKmagasinet, enten i posten eller på mail. De som gjør dette
mulig er de som har annonser i magasinet samt følgende
støttepartnere:
Traktorsentralen.no - Bjørn Engen Brøyting & Transport AS
– Byggmester Birkeli AS - YX Froland v/Frank Rørheim og
Susanne Filseth.
Vi gir disse en stor og varm takk, og henvender oss samtidig
til dere alle med spørsmål om dere har mulighet til å bidra
med en større eller mindre sum øremerket PDK-magasinet,
helst til hvert nummer, men all støtte er kjærkommen. Vi gir
ut seks nummer i 2022. Dersom du selv ønsker det setter vi
deg da opp på listen over PDK-magasinets støttepartnere,
som blir offentliggjort i magasinet.
Kommunikasjonen med deg som PDK-medlem og
informasjon til deg om arbeidet som gjøres i PDK, er
avgjørende viktig. Derfor gir vi ut dette magasinet.

Har du mulighet til å bidra
med kr 500 eller mer, så sender vi deg et PDK-krus i posten.
Vi takker igjen for at du står med i det viktige arbeidet for
land og folk.
PDK-magasinet har eget
kontonr. 9801.28.67131, og
alt som kommer inn her er
øremerket magasinet.
Vi ønsker deg en velsignet
God Jul!
Mobil: 95 29 88 48 eller e-post
til: redaksjonen@dekristne.no
Lisbeth Hoskuldsen
redaktør og sekretær
Foto: Siw Reswik
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Klar for å bistå partiet
– Vi må bygge opp en profesjonell partiorganisasjon, og vi må starte arbeidet med valgkampen
2023 nå, sier Ole Iacob Prebensen. Han har sagt ja til å være leder for PDKs sekretariat som skal
bistå partiledelsen, fylkeslagene og lokallagene i deres arbeid.

H

an var leder for valgkamp-OPSen som gjorde en
fabelaktig jobb, og som nå er konvertert til PDKs
sekretariat som foruten Ole Iacob består av Erlend
Krumsvik, Svein Tore Kristiansen, Knut Harry
Nilsen og Tom Andre Henriksen.
- Vi må starte arbeidet med kommende valgkamper
mye tidligere enn vi har gjort før, og da dreier det seg først
og fremst om å bygge lokallag, utvide medlemsmassen
og bygge opp en organisasjon
som forstår at vi er et politisk
parti og ikke en menighet,
understreker Ole Iacob. - Vi skal
hjelpe fylkene og lokallagene
med de begrensede ressursene
vi har, for at de mer og mer skal
klare å stå på egne bein innenfor
de rammene som fins av sentrale
vedtak. Det gjelder partiprogram,
handlingsprogram, profilhåndbok,
mediestrategi og vedtekter.
Og da er det viktig at man ser
helheten i vår politikk og ikke bare
enkeltsaker. Man må forstå at dette er et konservativt parti
som ønsker en fremtid hvor individets rettigheter og plikter
står i førersetet. Vi skal bygge opp et sekretariat som best
mulig kan støtte opp om fylkene slik at de kan bygge opp
lokale tillitsvalgte og representanter som gjør at vi får inn
mange i lokal- og fylkesstyrene ved neste korsvei.

skjedde fra sosialistenes side, 68-generasjonen og spesielt
den propagandaen som da kom frem i media selv på den
tiden.
- Det begynte egentlig da Jimmy Carter var president
i USA og Ronald Reagan overtok, noe jeg synes var et
høydepunkt for USA sin del, sier han. - Det var vel egentlig få
i Norge som syntes at det var greit, så jeg har alltid vært i en
form for opposisjon til den mainstream som finnes i Norge.
Det handler om at jeg aldri har sett
at staten kan overta det individuelle
ansvaret for eget liv og velvære.
Det er også bibelsk. Vi blir frelst
individuelt.

Det som er mest skremmende
er at vi er i ferd med å miste
totalt den ytringsfriheten vi
har, noe vi blant annet ser i
klimadebatten, for der er det
ingen debatt.

Solid bakgrunn
Ole Iacob har bakgrunn fra Forsvaret som offiser i 11 år,
og har etter det jobbet 24 år i oljeindustrien globalt med
salg, markedsføring og teknisk støtte. Han er
fra Kristiansand, men jobber nå for første
gang i hjembyen.
Politisk interessert har han alltid
vært.
- I den grad at historien forteller
oss hva som skjer dagen etterpå,
sier han. - Jeg er veldig glad i
historie, så jeg leser meg veldig
opp på internasjonal politikk og
har fulgt med på dette siden 1978.
På begynnelsen av 80-tallet var
han med i Frp hvor han var sekretær
i Frps ungdom i Vest-Agder, som
et ungdomsopprør mot den
indoktrineringen som

I april 2019 ble han kontaktet av
Knut Harry Nilsen og ble leder for
PDK Kristiansand måneden etterpå.
- Og da startet vi en valgkamp
på høyoktan, som endte med at vi
fikk en representant i fylket og en
i bystyret i Kristiansand, sier Ole
Iacob fornøyd.

Vårt program er det beste
Han gir helhjertet uttrykk for at PDK har et program han står
hundre prosent inne for både når det gjelder det meget
konservative verdimessig og ikke minst den økonomiske
politikken som han er ekstra opptatt av.
- Staten skal kun løse primæroppgavene de er
satt til å gjøre, slår han fast. - Når de går inn og driver
mikromanagement, så mister vi den friheten vi har. Det
som er mest skremmende er at vi er i ferd med å miste
totalt den ytringsfriheten vi har, noe vi blant annet ser i
klimadebatten, for der er det ingen debatt. Journalistene
svikter sin rolle som objektive nyhetsformidlere, og
presenterer sin egen agenda. Dette må vi forandre på. Og
så har vi et samfunn som overforbruker skattepenger, noe
som er svært skremmende. Dette gjelder både sentralt og
lokalt. Å balansere budsjetter er tydeligvis veldig vanskelig
for politikere, for de overforbruker penger på det de selv
mener er gode formål. Det gjelder bistand, terrorstøtte og å
prioritere alt som skjer utenlands fremfor egne innbyggere.
- Politikk handler om samfunnsendring. Det handler ikke om
å gå tilbake i tid. Det handler om å skape et samfunn hvor
vi faktisk forstår at for at vi skal ha noe å dele så må vi først
skape noe.
Lisbeth Hoskuldsen

PDK-magasinet
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Vil satse i nord
- Minst 50 prosent av hjertet mitt er i nord,
sier Knut Harry Nilsen som de siste 35 årene
har bodd i Kristiansand, men har gått
sine barnesko i bygda Kvalsund tre mil fra
Hammerfest. Nå vil han hjelpe PDK i nord
hvor han tror partiet har store muligheter.
– Jeg har sagt ja til å hjelpe til i nord i en
periode på omkring et år. Med de rette
folkene har vi store muligheter for å komme
inn i flere kommuner slik at vi kan bygge opp
til et stortingsvalg, sier han.
nærmest grensa, var de som hadde minst frykt for russerne,
og det hadde jo sammenheng med at det var de som ble
frigjort etter krigen, sier han. - Jo lengre vekk fra grensen
man kom jo større ble frykten.

H

an vokste opp i en familie hvor Arbeiderpartiet
var det viktige politiske partiet, men samtidig
var også familien sterkt preget av at begge
besteforeldreparene var læstadianere. Foreldrene
var troende i den forstand at tro var noe de ikke tok lett på,
og barna ble lært opp til å ha veldig respekt for gudstroen.
Som ungdom var han ikke særlig interessert i politikk,
men han hadde politiske meninger og ble kalt
høyrekommunisten på skolen fordi han likte å diskutere.
- Var de langt ute på høyresiden, så var jeg langt ute på
venstresiden og motsatt, forteller han. - Hjemme fikk vi lære
at den som ble sint i en diskusjon hadde tapt, så vi ble på en
måte trent opp til å være saklige når vi diskuterte og holde
oss til et saken.
Etter folkeskolen gikk han først et år på folkehøyskole i
Pasvik. Det var bare 150 meter fra russisk fastland, så de
kunne følge med de russiske grensevaktsoldatene.
- Der opplevde jeg at de menneskene som levde
6
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På folkehøyskolen lærte de at respekt var veldig viktig,
respekt for alt.
- Dette mangler vi dagens samfunn, sier Knut. - Den
normative tenkningen er borte. Nå er det egoet og jeg som
skal frem. Før var det mer samfunnet og vi. Vi skulle løfte
samfunnet i fellesskap. Det var det gamle Arbeiderpartiet.
Han gikk på videregående skole i Alta. Jobbet så et
år som snekker og dro deretter i militæret. Reiste deretter
til Gøteborg og tok ingeniørhøyskole og begynte å jobbe
som ingeniør i Hammerfest for en entreprenør, og var der
i omkring fem år. På fritiden var det håndball og fotball og
null interesse for politikk.
Fra nord til sør
Deretter studerte han økonomi og ledelse i Stavanger og
endte opp i Harstad som økonomisjef i en landsdekkende
huskjede, og der traff han kona Bente. Etter to år i Harstad
endte de så i Kristiansand, i 1988.
Her havnet han borti et politisk arrangement og
ble med i Høyre, var i bystyret en periode og var også
leder for Høyre i to år. Dette var på slutten av 80-tallet og
begynnelsen av 90-tallet.
Så ble den eldste sønnen født og så sønn nummer to,
og da gav han seg i politikken. Han reiste mye i jobben i den
perioden, og den lille tiden som var til overs ville han ha
med familien.

partiet nærmest blitt sosialistisk og da var det totalt uaktuelt
med KrF. Dermed opplevde han at det ikke var noe kristent
alternativ å stemme på. Det eneste partiet som hadde noen
saker han syntes var ok var Frp, men de hadde også saker
som det var helt uaktuelt å støtte, derfor var det uaktuelt å
være medlem.
I 2015 fikk han så en telefon fra Svein Kristiansen i PDK
Kristiansand, og det endte kort fortalt med at Knut sa ja til å
stå på førsteplass på lista. Sakene var i tråd med det han stod
for. Dermed var han øverst på lista da 22. juli-saken raste
som verst. Han ble da godt kjent med Erik Selle og de to fikk
et veldig godt forhold og stod sammen i den blåsten som
var.
Og da bestemte jeg meg for at dette var partiet i mitt
liv, sier Knut.
Gudfeldige møter
Han hopper frem til neste kommunevalg da det ble litt bråk.
- Det var ei dame som ikke ville følge partiet, for det
var hun som bestemte og ikke partiet, sier Knut. - Vi hadde
jobbet for å få folk inn i flere utvalg og hadde fått ganske
så bra nedslag, men så skjærte det seg. Jeg ville ikke være
med å skape bråk rundt partiet, så jeg gikk ut og det samme
gjorde Ole Iacob Prebensen. Det var for å unngå å lage for
mye støy.
- Så gikk det et par år og så ringte Svein Kristiansen
og spurte om jeg kunne komme tilbake, og da svarte jeg
at det gjør jeg hvis også Ole Iacob kommer tilbake og det
samme svarte Ole Iacob. Etter det har vi jobbet for det
stortingsvalget som har vært. Det ble nominasjonsmøter,
og det endte med at lista i Aust-Agder gikk igjennom,
mens den i Vest-Agder ble snudd opp ned, og da ble
Ole Iacob og jeg plassert inn i OPSen hvor jeg tok hånd
om annonseringen og Ole Iacob ble leder for OPSen og
produserte omtrent alt som var av materiell i valgkampen.
Knut ble også spurt om han kunne tenke seg å bidra i
Finnmark og gjorde det først under ferie i Finnmark, og så
etter det en uke på valgturne til Troms og Finnmark hvor det
ble møte på Storsteinnes, i Alta og Kautokeino.
I Kautokeino traff han ved en gudfeldighet hun som
stod på førsteplass på PDKs liste der i 2015, Anne Laila
Persdatter Skum.
Han kjente nemlig at han ikke skulle ned igjen til Alta
den kvelden, men overnatte og fant da Goldin Gjestgiveri,

som drives av Anne Laila og mannen. Dette var veldig
hyggelige og oppegående folk og hun sa ja til å være med
i styret og være kontakt for Kautokeino, og mannen svarte
heller ikke negativt på spørsmålet om han kunne tenke seg
å stå på lista til kommunevalget i 2023.
Han traff også damen som var leder for bedehuset i
Kautokeino, ei skarp dame på 82 år, som etter at han hadde
fortalt henne om programmet sa at dette må vi ha inn igjen i
Norge. Hun gav ham også noen navn han kunne ringe.
- Og jeg ringte de navnene hun hadde gitt meg, så
der har vi fått et ankerpunkt, sier Knut. - Lederen for Sion i
Kautokeino var jeg også i kontakt med, og han ville være
med å lage den samepolitiske politikken vår. Dette er en av
to kommuner i Finnmark hvor vi fikk en del stemmer.
Knut stod også på stand utenfor REMA 1000 i
Kautokeino hvor han ble forundret over at det var så mange
som kom og sa at de hadde stemt på PDK. Det er jo en
kommune med bare 2000 innbyggere, så det skal ikke så
mange stemmer til for å komme inn i kommunestyret.
Store muligheter
- Med den bakgrunnen jeg har, så ble det naturlig for Erik
Selle å spørre om jeg kunne tenke meg å bidra i Troms og
Finnmark med bakgrunn i at han som nå er fylkesleder, Karl
Tobias Hansen, holder på med en master og vil bevege seg
sørover når det er slutt, og det svarte jeg ja til, sier Knut.
- Det første jeg gjorde var denne turneen i valgkampen.
Så kom neste spørsmål om jeg kan tenke meg å hjelpe til
i nord i en periode på omkring et år, og det har jeg svart
ja til under forutsetning at de som er aktive der oppe ikke
har noe imot det. Planen er at jeg skal dra oppover tre-fire
ganger neste år.
- Med de rette folkene så er jeg temmelig sikker på at
vi kommer inn i Kautokeino, sier han. - Og hvis vi klarer å
hjelpe Svein Svendsen med å få etablert et styre i Alta og få
engasjert noen i det læstadianske miljøet, får noen derfra
til å stå på lista, så er det muligheter også der. Vi må kikke
på kartet, hvor har vi størst nedslagsfelt. Man skal ikke ha
mange stemmer for å komme inn et sted. 			
Med rett over 4000 stemmer så fikk Sykehuslista i Alta
en stortingsrepresentant. Men det er enda større mulighet
for å komme inn på kommunenivå, og kommer vi inn der så
får vi omtale slik at vi kan bygge opp til et stortingsvalg.
Lisbeth Hoskuldsen

“På folkehøyskolen lærte vi at respekt
var veldig viktig, respekt for alt.”

Partiet i mitt liv
I oktober 1995 skjedde det store at han ble kristen, og når
Høyre da gikk ut og sa at de skulle bli de homofiles parti, så
var det ikke lengre aktuelt å ha noe med Høyre å gjøre. Han
så da litt på KrF, men etter at Kåre Kristiansen forsvant ut
så begynte de å dreie mot venstre, og under Bondevik var
PDK-magasinet
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Kjemper for vern av familien
- Vi må gå over til familievern, slik at vi får et vern om
familien, sier Roy Magne Kanestrøm. Han er PDKs mann i
kommunestyret i Sør-Odal i Innlandet etter at han meldte
overgang fra Frp til PDK i februar i år. - I dag har vi en offentlig
forvaltning som ikke fungerer og ikke gjør nødvendige tiltak til
beste for barna og familien, sier han. - Systemet fungerer ikke.
Alt svikter!

H

an engasjert seg i politikken av personlige
årsaker på bakgrunn av erfaringene med offentlig
forvaltning etter en barnefordelingssak da han og
kona valgte å gå fra hverandre. Han forteller om
hvordan påstander og mangel på fakta i saken gjorde at han
ble overkjørt.
Familiekontoret var med meg i begynnelsen, men
så ble de helt mot meg basert på feil grunnlag og ikke
fakta, forteller han. - Jeg opplevde at familievernkontoret
absolutt ikke var nøytrale. De var ikke ute etter å gjøre
det beste for barna og finne en løsning for foreldrene. Det
samme maktspillet og arrogansen overfor enkeltmennesker
finner man også hos barnevernet hvor man ikke får lov
til å presentere sin side. De lager saker uten at man får
lov til å komme med det som er sant. Det er utelatelse av
dokumenter med fakta, og da har man ikke noe grunnlag for
å hjelpe hverken barna eller foreldrene.
Alle svikter
Han har tre barn som han ikke har kontakt med til tross for
at han har en kjennelse på at han skal ha samvær og vanlig
kontakt med sine barn. Men når mor ikke vil, så skjer det
ingenting og man kommer ingen vei. Barnevernet sier at
mor sier nei til samvær og det er de som skal være tilsyn.
Både mor og advokat sier at det ikke blir noe samvær uten
at de har noe grunnlag for det. De bryter dermed barnas
rettigheter. Man får ingen rettferdig rettergang og slik er det
for veldig mange. Jeg får ikke ha kontakt overhode, så det er
veldig brutalt. Det er heller ingen hjelp å få hos politiet.
Han opplever at det svikter på alle områder. Det er
den offentlige forvaltningen, domstolene, barnevernet,
familievernet, hele systemet som dagens samfunn bygger
på.
- Jeg kan ikke sette fingeren på et organ som svikter,
for alle svikter, sier han. - Og når man først får kontakt med
dette systemet, så blir man så overkjørt at man detter
utenfor og ikke klarer å ta tak i problemene.
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Ønsker å hjelpe
Selv var Roy Magne langt nede, men han har klart å komme
videre blant annet ved å fokusere på å prøve å gjøre noe for
å få bukt med problemene slik at andre mennesker kan få en
lettere hverdag.
- Jeg kunne ikke bare sitte på gjerdet å tro at jeg som
enkeltmann ikke kunne klare å gjøre noe. Dermed tok jeg
steget inn i politikken i 2016 og startet lokallag for Frp i
Sør-Odal. Tiden frem til jeg meldte overgang til PDK brukte
jeg til å lære å kjenne systemet, både forvaltningen og
Stortinget og hvordan regjeringen og Stortinget jobber og
hva man kan utføre som medlem av et parti eller et politisk
organ.
Vi må inn
- For å klare å gjøre en forandring så må vi inn på Stortinget,
for å legge press på systemet innenfra, understreker
Roy Magne. - Vi har i mange år prøvd å legge press
på politikerne som sitter på Stortinget, utenfra. Vi har
snakket med alle partier i forhold til hvordan barnevernet,
familievernkontoret og domstolene fungerer. Det er ikke en
eneste en som har forsøkt å gjøre noe, og det hjelper heller
ikke når det kommer nye inn for de blir en del av systemet
og vet ikke bedre.
Den store feilen er rådgiverne som rådgir stortingspolitikerne og som ikke blir byttet ut. Politikerne ødelegger
dessuten sin egen karriere hvis de tar tak i systemet. Derfor
gjør de det ikke.
Men vi i PDK jobber på en annen måte enn det de
andre politikerne gjør. PDK har en god holdning overfor
mennesker. Vi vet hva vi ønsker å utføre og vi er bestemte på
at det skal vi ikke vike ifra.
Lisbeth Hoskuldsen

Fra Tverrpolitisk bygdeliste til PDK
- Jeg hadde lest om partiet og fulgt litt med på nettet, og
fikk så spørsmål fra et lokallag i nabokommunen om jeg
kunne tenke seg å være med, sier hun. - Det var i forrige
periode, og jeg takket nei. Men så fikk jeg spørsmålet på
nytt i denne perioden fra valgkomiteen, og så snakket jeg
med Erlend Krumsvik som jeg kjente godt fra før, og sa ja.
Kari er født i Oslo, men med en far som var prest hadde hun
bodd mange plasser før hun ble gift på Kvamsøya i 1965.
Siden har hun bodd her helt ute i Stadhavet og stortrives
med både folket, været og vinden som pisker bølgene opp
til å bli som store hvite hus.

Vi må være ei vaktbikkje og passe
på at folk blir sett og hørt. Der har
vi som politikere en stor jobb å gjøre.
Et travelt og aktivt liv har hun alltid hatt med tre barn og
etter hvert flere barnebarn, jobben som hjelpepleier og
ikke minst fordi hun har hatt og fortsatt har en fot innenfor
i mange ting. I en årrekke har hun vært veldig aktiv i
Nasjonalforeningen for folkehelsen hvor hun har satt i
sentralstyret i åtte år og i landsstyret i tillegg til at hun var
fylkesleder i Møre og Romsdal i 10 år. Misjonsarbeid er hun
også aktivt med i på flere områder.
- Jeg tar del i det som er av misjonsarbeid i ulike
sammenhenger, forteller Kari som er medlem av Den Frie
Evangeliske Forsamling i Volda.
Et aktivt liv
Barn og unge brenner hun også for, og har vært veldig
engasjert i leirarbeid og ungdomsarbeid, og er det fortsatt.
Å få tid til alt er ikke noe problem, ifølge 78-åringen. Hun er
akkurat hjemom en tur etter en hektisk uke med mye møter
og forteller at på mandag skal hun til Molde på gruppemøte
i forkant av fylkestinget i desember.
Hun er med i fylkeseldrerådet og er leder i Sande
eldreråd.

- Jeg brenner for mange ting når det gjelder de eldre, sier
hun. - Vi må være ei vaktbikkje og passe på at folk blir sett
og hørt. Der har vi som politikere en stor jobb å gjøre. Vi blir
ofte hørt også. Vi må ikke være så negative å si at det ikke
nytter, men være positive og stå på. Vi skal ikke godta alle
ting, men dette med å lytte til andre er noe av det viktigste
en politiker må kunne. Da får man respekt og vinner tillit på
mange områder. Man må kunne være uenige, men allikevel
gå fra hverandre på en god måte. Det er svært viktig. Det
har livet lært meg.
Mange utmerkelser
På bakgrunn av sitt store engasjement innenfor kulturliv
og misjonsarbeid og ellers mye frivillig arbeid, særlig på
Kvamsøya, ble hun i 2009 tildelt Kongens fortjenstmedalje.
Hun har også fått mange andre utmerkelser. I 2011
fikk hun Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt
hedersmerke, som henger veldig høyt. Og hun har fått
flere kulturpriser i hjemkommunen for sitt arbeid med
psykisk utviklingshemmede barn, innsamlingsaksjoner,
forebyggende arbeid og andre ting. I tillegg har hun i 30 år
vært reiseleder og reist verden rundt, og hun har vært flere
turer til Kina med misjonen. Blant annet har hun vært med å
smugle bibler fra Hongkong inn i Kina.
- Gjennom alt dette har jeg fått ei stor kontaktflate og
det har betydd mye i mange sammenhenger, sier hun.
Hun er opptatt av verdien som hvert eneste menneske har.
Der har vi kristne en oppgave å gjøre, se menneskene rundt
oss og være glad i dem, sier hun.
- Summen av alt er at det er svært givende å være med i
politikken, og man må ha tro på det man holder på med og
ikke minst være utholdende, så når man frem til slutt.
Hun har stor tro på at PDK kommer inn på Stortinget i
neste periode.
- Men først må vi komme inn i kommunestyrene og på
fylkesting rundt omkring, understreker hun. – Vi må bygge
nedenfra. Det er veien å gå!

Foto: Erlend Krumsvik

Kari Ristesund har vært aktiv i politikken i mange år som innvalgt
i Sande kommune i Møre og Romsdal for KrF, og fra 2011
innvalgt for Tverrpolitisk bygdeliste for Kvamsøya, Sandsøya
og Voksa. Hun sitter også i sin andre periode på fylkestinget
i Møre og Romsdal. Men i 2020 meldte hun overgang til
PDK. – Og jeg er veldig glad for å være PDKer, sier hun. –
Politikken vår er den beste!
PDK-magasinet
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Stemte mot
nye flaggregler
Lars Kåre Katla var den eneste som stemte
imot at det skal være lov å flagge med
pride-flagg ved offentlige bygninger i
Bømlo kommune da saken ble behandlet i
kommunestyret nylig. Vara for KrF denne
dagen, Lars Gunnar Ersland, stemte for de
nye flaggreglene sammen med resten av
gruppa fra KrF.

V

edtaket ble gjort i kommunestyret på Bømlo
mandag første november, men før denne
saken var oppe behandlet kommunestyret
kommunedelplanen for klima og miljø 2021-2031.
- Og den omfattet mange ting og mye er bra, blant
annet planting av skog, forteller Lars Kåre. - Så det støttet
jeg for å være litt diplomatisk før jeg tok det videre og sa at
det finnes ingen klimakrise. FNs klimarapport, som nettopp
er lagt frem, snakker heller ikke om klimakrise. På side
228 i denne rapporten står klimakrisen nevnt, men ikke i
forbindelsen med klimaforandringer, for det har vi alltid hatt
og det vil vi alltid få. Videre sa jeg at det som merkes mest
med klimakrisen er at kommunenes utgifter blir mye høyere
slik at de må sette opp avgiftene på de pålagte tjenestene
til innbyggerne. I tillegg får vi privatfolk mye større
økonomiske utgifter. Det er vi som kommer til å merke det
mest.

Deretter var det en representant fra Arbeiderpartiet som ba
om ordet og gikk frem og sa noe sånn som dette: «Ordfører,
jeg ble matt og nesten utslått, og det er på grensen til at jeg
får hjerneblødning, når jeg hører hva representanten fra PDK
sier om klimakrisen. Han sier den ikke finnes og tar så lett
på det. Nå sitter det 120 personer i Glasgow og diskuterer
dette, og så står han her og ignorerer hele greia. Men det
kan jo hende de har kontakt oppover, som gjør at de blir
fortalt hva som er sant og ikke. Nå er vi heldige at det er bare
en representant fra PDK her som står for dette.»
- Dette kom uventa og gikk litt i magen på meg, så jeg
klarte ikke å gå frem å ta replikk på den, forteller Lars Kåre.
Etterpå skulle kommunestyret behandle den nye flaggloven.
Da gikk Lars Kåre opp og sa: «Ordfører jeg skal prøve å
holde meg litt finere og roligere i denne saken her, slik
at du slipper å innhente helsepersonell fordi folk får
hjerneblødninger, og så håper jeg kommunestyresalen kan
være slik at vi kan være demokratiske på en slik måte at vi
kan få lov å gå frem å si meningene våre uten at vi skal bli
møtt på denne måten. Etterpå sa jeg litt om PDKs syn på
flaggloven.
Det var bare Lars Kåre og KrFs representant Lars Gunnar
Ersland, som gikk på talerstolen i forbindelse med
behandlingen av de nye flaggreglene. Ersland hadde
opprinnelig tenkt å stemme imot nye flaggregler, men
hadde endret meining.
«Som nasjon ønsker vi å vera et åpent og inkluderende
samfunn, og vi ønsker å støtte godt opp under frivillig
arbeid. Som eit synlig tegn er det flott at det offentlige
viser dette ved å flagge ved offentlige bygninger når lag og
organisasjoner har store stevner eller lignende», sa Ersland.
Ved avstemming, var Lars Kåre den eneste som stemte
imot. De nye reglene for flagging på kommunale bygninger i
Bømlo ble derfor vedtatt.
Lisbeth Hoskuldsen

Nord-Korea:

LEE JOO-CHAN
SKAL IKKE SULTE
DENNE JULA
«Det er midnatt. De
yngste barna sover.
Gardinene er dratt for, og
jeg leser Bibelen stille
til min kone og min 16 år
gamle sønn. Nå er han
gammel nok til å ikke forråde oss ved et uhell.»
Nord-Korea er verdens
farligste sted å være kristen. Dersom du blir oppdaget, blir hele familien sendt til
arbeidsleir. Som oftest på livstid. Over 50.000 kristne sitter i harde fangeleirer, og Lee
Joo-Chan* vet at også de vil
havne der om de blir oppdaget. Derfor har han ikke fortalt sine yngste barn at han er
kristen. De kan røpe det ved
et uhell. Kun kona og sønnen
på 16 vet.

HUNGERSNØD

Nå kommer vinteren med sin
ubarmhjertige kulde, og hungersnøden feier over NordKorea. Livet er hardt for de
fleste i dette lukkede landet
– og for våre hemmelige kristne søsken er det nesten
uutholdelig.
Fordi du og andre givere støtter de kristne nordkoreanerne,
kan vi hjelpe kristne som lever
i skjul med sin tro, slik som
Lee Joo-Chan. Gjennom Åpne
Dørers nettverk i Kina har vi
hjulpet 90.000 kristne nordkoreanere til å overleve siste
året. Arbeidet er farlig for alle
involverte, men vi kan ikke
overlate våre søsken til sin
egen skjebne.

VIL DU GI EN JULEGAVE?
De trenger mat, klær og medisiner. Vil du gi en julegave
til en hemmelig nordkoreansk kristen?

Lars Kåre Katla
t i sin

valg
Sitter i kommunestyret på Bømlo inn
tredje periode for PDK.

re,
Er i et valgteknisk samarbeid med Høy
et. Mistet
arti
Fremskrittspartiet, Venstre og Senterp
te vara for de
plassen i formannskapet, men er førs
andre fire partiene.
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Det koster 450 kroner for en kasse med
mat, klær og eventuelt medisiner.
Fordi du og jeg og hundrevis av norske givere står sammen,
kan flere nordkoreanske kristne motta hjelp. Lee Joo-Chan*
og familien skal ikke sulte denne jula. Takk for at vi står
sammen for våre forfulgte trossøsken.

506999

Tlf: 38 11 14 00
E-post: norway@od.org
Adresse: Postboks 44
5822 Bergen

www.opendoors.no

Africa-Israel Initiatives representanter i møte med visepresidenten i Kenya,
William Ruto.

Caucus i å etablere Israels venner i parlamenter rundt
omkring i Afrika. Det førte til at de i 2019 etablerte AfricaIsrael Initiative Global Consultant Group, som er folk med
erfaring fra diplomati og sivil service til å jobbe inn mot
statsledelsen i de ulike landene og tale Israels sak. En av de
som er med i denne gruppen fikk i oppdrag av Israel Allies
Foundation (IAF) å etablere den første Afrika-direktøren for
Knesset Christian Allies Caucus. Hans oppdrag er å bygge
Israels venner i parlamenter i Afrika.

Eneste nordmann på listen over
Israels 50 beste allierte
Erik Selle er den eneste nordmannen på listen over Israels 50 beste kristne allierte
som ble publisert av Israel Allies Foundation (IAF) i forbindelse med Løvhyttefesten
i september. – Dette hadde jeg ikke forventet, sier Erik gledelig overrasket.

P

å 47. plass på listen som inneholder flere kjente
navn som Mike Pence, USAs 48. visepresident og
John Hagee, grunnlegger og leder av Christians
United for Israel (CUFI), står Erik Selle, leder av
Partiet De Kristne og grunnlegger av Africa-Israel Initiative,
som arbeider i over 20 land i Afrika med hovedkvarter i
Nairobi, Kenya. «Visjonen til Africa-Israel Initiative er å skape
en toveis strøm av velsignelse fra Afrika til Israel og fra Israel
til Afrika», står det i omtalen.
Vi kjenner ham som PDKs partileder, men for mange er
hans betydelige arbeid gjennom Africa-Israel Initiative (AII)
mindre kjent.
AII ble etablert i april 2012 i Lusaka i Zambia etter at han
hadde vært på en rundreise i Afrika og besøkte fem land
på syv dager og prekt om Israel. Det var pastor Israel
Ssekamatte fra Uganda som hadde bedt ham komme.
«Den Hellige Ånd har sagt at vi skal velsigne Israel, men
vi forstår ikke hvorfor. Kan du komme og undervise oss,»
sa Ssekamatte, og Erik kom. Han forteller at han var i et
veikryss i livet på denne tiden og i bønn da han fikk denne
tanken om AII klart som dagen. Han skrev ned visjonen og
delte den med Ssekamatte og en gruppe afrikanske lederne
som var ansvarlige for møter i flere afrikanske land hvor
han underviste om Israel. «Hvis dere anerkjenner denne
visjonen, så skal jeg lede den til å begynne med og så skal
vi bære den sammen,» sa Erik. - Det sa de ja til og det har vi
vært tro mot, forteller han.
I april 2012 var de derfor fem afrikanske ledere pluss Erik
som formelt satte i gang, og Erik reiste hjem og registrerte
AII i Norge og de andre dro tilbake til sine land og registrerte
12
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AII der, i Uganda, Kenya, Rwanda, Sør-Afrika og Zambia.
Etter det har det hvert år frem til 2018 vært en årlig
konferanse for hele Afrika i et nytt land. I 2012 var de i
Zambia, så Sør-Afrika i 2013, Kenya i 2014, Rwanda i 2015,
Gana 2016 og Nigeria i 2017.
- Å komme til disse konferansene var som å komme
med vann til tørt gress, forteller Erik. - Det blomstret. Til
alle konferansene kom det kirkeledere fra andre land som
hadde hørt om konferansene, pluss at vi i disse årene hadde
nasjonale konferanser, så jeg reiste mye og prekte i denne
tiden.
Betydningsfulle begivenheter
I tillegg har AII også jobbet på andre områder. I 2015
inviterte de en rabbiner fra The Israel Defense Forces til
Zambia, mannen som har skrevet læreboken i etikk for
IDF. Her hadde de et to dagers seminar for feltprester og
komandere, som ble offisielt åpnet av forsvarssjefen i
Zambia og avsluttet av stabssjefen hans. Seminaret kalte de
«Hvordan opprettholde menneskeverdet i militære styrker
og etterretningstjenester.
- Og det er det første etikkurset av den karakter som jeg
vet om er holdt i Afrika, sier Erik.
I 2014 tok AII initiativ til å jobbe for at Uganda skulle invitere
Benjamin Netanyahu til Entebbe på 40 års markeringen
for frigjøringen av gislene der. Da kom Netanyahu, en
statsminister fra Israel, for første gang til Afrika på over 20
år. Og syv statsledere for Øst-Afrika kom for å møte ham
etter seremonien, noe som var en betydelig hendelse. Det
brakte en bro over det såret som lå mellom Uganda og Israel
spesielt, men kanskje også Afrika i videre forstand.
AII har også jobbet tett med Knesset Christian Allies

Israelske løsninger til velsignelse
Videre forteller Erik at de hadde med folk fra Israel til
ordføreren i en av de sentrale hovedstedene i Afrika og
spurte henne hva hun trengte for å utvikle byen sin,
og da fortalte hun at de hadde et problem med mange
mørke gater både i forhold til kriminalitet, men også
trafikksikkerhet. Og da forteller disse fra Israel at de har et
firma som kan lage veibelysning med solenergipanel på
toppen, sånn at det lader hele dagen og lyser hele natten.
- Det er også et israelsk firma som lager epoxyveier til en
tredjedel av prisen sammenlignet med asfalt, i tillegg til at
det går tre ganger så fort å lage.
Han forteller også om et israelsk solenergiselskap som
har bygd en solenergifarm i Sør-Sudan for å skaffe ren energi
til hele Juba.
Det synes jeg er veldig herlig, for det tenner håp i et
land som alle investorer rømmer fra, sier Erik. - Vår tanke
er å knytte behovene i Afrika sammen med løsninger som
Israel kan tilby. I kjølvannet av vekkelsene som har gått over
Afrika så er det naturlig for dem å være glad i Israel, og vi
konverterer det da til at når Israel opplever antisemittisme
og grov urettferdighet i internasjonale fora, så må de stå
opp for dem, for det er det venner gjør.
AII i 20 land
I dag er AII i rundt 20 land i Afrika hvor de driver mye med
ledertrening og undervisning.
- Vi har undervist og trent afrikanske predikanter og
biskoper som har vært i Japan, Nepal, India, Sri Lanka,
Australia og USA og brakt dette budskapet videre ut i
verden, forteller Erik. - Det er veldig artig.
Frem til 2018 hadde AII hovedkontor i Norge, men flyttet da
hovedkontoret til Nairobi og overgav ledelsen til Afrika, til
en av de som var med fra begynnelsen, biskop Mulinge fra
Kenya som da ble president for organisasjonen.
- Så jeg er nå mer mentor og sitter i styret, forteller Erik.
- Poenget er at de skal eie det selv og drive det selv. Det skal
komme fra deres eget hjerte, som respons på et kall.

Erik Selle er den eneste nordmannen på Israel Allies Foundation sin liste over
Israels 50 beste kristne allierte, som ble presentert i høst.

Åpenbare synergieffekter
Jostein og Margun Skevik kom ganske tidlig med, noe som
løftet hele arbeidet betydelig med kompetansen til Jostein.
Han lagde blant annet noen fantastiske programmer på
Canal 10, som het Africa live.
- Det er ganske betydelige ting som skjer, for Israel var
ganske brent i Afrika som en følge av øst-vest konfliktene da
jeg kom i 2012 og fortalte om det Afrika jeg så, sier Erik. - I
alle land begynner vi med å undervise fra Bibelen, for dette
er ikke et politisk arbeid, men en kristen tjeneste.
Som partileder i PDK ser han åpenbare synergieffekter.
- Jeg startet dette før jeg ante noe om at jeg skulle være
partileder i PDK. Jeg ble partileder i april 2013, og da var AII
allerede i gang.
- AII og PDK er to bekker som renner i samme retning.
Jeg har et betydelig nettverk og har formidlet kontakt
mellom politikere på Stortinget og politikere i Afrika, så det
er allerede en direkte spinnoff-effekt til det arbeidet som jeg
gjør her hjemme i PDK.

Ønsker du å motta nyhetsoppdatering fra arbeidet
annenhver måned send melding til travel@africa-israel.org
og ønsker du å gi en gave til arbeidet AII gjør så kan du
benytte gavekonto 9853.05.76000 eller Vipps 89293.

PDK-magasinet
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Hanne Nabintu Herland

Hanne Nabintu Herland

Tyranni

Det nye Babylon

Hvordan venstresiden
ble den nye herskerklassen

Hvordan Vesten
mistet sin storhet

NYTT OPPLAG

Boken beskriver det kulturelle
forfallet i Vesten. Vi er materielt
rike i Norge, men bak den ﬁne
fasaden bærer samfunnet preg
av en bemerkelsesverdig sterk
jantelov og mangel på respekt
for forskjellige meninger. Boken
forteller også hvordan vi kan snu
denne trenden. Det handler om
Norges fremtid.

1960-tallets nymarxister og
sosialister har blitt den nye
eliten i samfunnet. Denne
herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot alle
andre enn dem selv, med
skremmende lav respekt for
religionsfrihet, ytringsfrihet og
mangfold.

Kr 349,– Innbundet

Kr 349,– Nå kr 249,– • Innbundet

Dr. med. Kjell J. Tveter
og Kjell Skartveit

Dr. med.
Kjell J. Tveter

Det kristne
verdensbildet

Tro for en tid
som denne

Hvordan skal vi kunne forsvare
troen om vi ikke vet hvilke tankemønstre og argumenter som
vi vil møte i skole og på universitet eller blant folk ﬂest? Denne
boka presenterer de viktigste
sekulære ideologier som gjør
seg gjeldende i dag, og gir deg
nødvendig ballast for en sikker
livsseilas. Den vil hjelpe deg til å få en robust og sterk kristen
tro i en tid preget av usikkerhet og stor forvirring.

«Tveter har gjort et imponerende
arbeid, som både er et vekkerrop og en brannfakkel. Jeg håper
særlig forkynnere, kristenledere
og kristne ungdommer studerer
denne boken.»
– Johannes Kleppa, forkynner
og tidligere redaktør i Dagen
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• Innbundet

Kr 249,– • Pocket

Bordkalender

Mannakort

Kalender 2022

Almanakk

Et illustrert bibelvers
for hver dag – år etter år.

Metallboks med
100 bibelvers.

Et illustrert bibelvers
for hver måned.

Et illustrert bibelvers
for hver uke.

Kr 299,–

Kr 179,–

Kr 249,–

Kr 349,–
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

Gullkorn
fra Bibelen

Kr 289,–

Benjamin Karlsen
Kommunestyrerepresentant Notodden
kommune. Kommunens
representant i den kommunale Rygi barnehage.
Medlem i valgnemnda.

Sondre Melås
1. vara til kommunestyret i Nome, som
uavhengig.

Roy Magne Kanestrøm
Kommunestyrerepresentant Sør-Odal
kommune. Medlem i oppvekst- og kulturutvalget.

Einar Christensen
1. vara til fylkesstyret i
Agder.

Frank Rørheim
Kommunestyrerepresentant Froland kommune.
Medlem av kulturkomiteen.

Ole Iacob Prebensen
1. vara til bystyret i
Kristiansand.

Nancy Veronica
Brennevann Solbakken
Kommunestyrerepresentant Vennesla kommune.
Medlem av kontrollutvalget.

Vibeke Sandåker
Vara til kommunestyret i Åseral. Nestleder
i hovedutvalg for drift og
utvikling.

Magne Djuvik
Kommunestyrerepresentant Bjørnafjorden kommune. Leder
av kontrollutvalget.

Lars-Kåre Katla
Kommunestyrerepresentant Bømlo.
1. vara til formannskapet for partiene Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Senterpartiet.

Kari Ristesund
Fylkestingsrepresentant
Møre og Romsdal. Medlem
av eldrerådet. Vara samferdsel. Vara utdanning
og kompetanse. Kommunestyrerepresentant i
Sande kommune. Vara til
Formannskapet. Leder i
eldrerådet. Medlem i helse
og oppvekst. Medlem i
samferdselsgruppa.

Ole Gerhard Steen
Kommunestyrerepresentant Ålesund.
Er med i undervisningskomiteen. Første vara til
Formannskapet.

PDK-magasinet
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Prosessen omkring et
mulig navnebytte er i gang
På landsmøte 19. september 2020 ble det besluttet å sette ned et utvalg som skulle vurdere partinavnet og
legge frem en innstilling for landsmøtet 2022. Vi vil her understreke vurdere, for dette er på ingen måte
ensbetydende med at vi kommer til å bytte navn. Mange ønsker å beholde dagens navn, men det er også
mange som ønsker at vi skal se på muligheten for å finne et annet.
Vedtaket fra landsmøtet i fjor var:
«Partiet De Kristne støtter Strategiutvalget i å gjøre
strategiske utredninger for å løfte partiet i oppslutning,
herunder partinavnets betydning, og rapportere
til sentralstyret. En vurdering av partinavn leveres
til sentralstyret. Dersom forslag til nytt navn skal
realitetsbehandles skal det gjøres av partiets landsmøte
etter valget i 2021.»
I valgkampen lovet vi at vi skulle starte dette arbeidet like
etter valget. Bakgrunnen for dette var at valgresultatet ville
kunne ha innvirkning på arbeidet med gjennomføringen
av vedtaket fra landsmøtet i 2020. Et godt valgresultat
ville kunne tale til fordel for å beholde navnet. Et svakt
valgresultat ville styrke motivasjonen for å gjøre endringer.
Hensikten til et politisk parti er innflytelse gjennom
representasjon på stortinget. En navnevurdering berører
partiets identitet og noen vil vurdere sitt engasjement i
partiet dersom vi skulle skifte navn. På den annen side vil

andre som opplever at partiets hensikt ikke kan oppfylles
uten at en skifter navn kunne vurdere sitt engasjement
dersom partiet ikke skifter navn. Grunnleggende spørsmål vi
må stille er:
1. Dersom det øker mulighetene til å komme på
stortinget, er vi villige til å skifte navn?
2. Vil et navnebytte øke mulighetene for å komme på
stortinget?
Troen på oppslutning og stortingsrepresentasjon har
vært sterk ved alle valg. Realitetene er likevel at det
er svært langt opp til en oppslutning som hadde gitt
stortingsrepresentasjon. Vi bør derfor gjøre det vi tror er det
beste for partiet over tid. Det avgjørende spørsmålet er om
et navnebytte øker muligheten for å komme på stortinget
eller ikke. Dersom en ikke tror at et navnebytte øker
muligheten for å komme på stortinget bør en ikke skifte
navn.

Partiet De Kristne har vært en tydelig røst for kristne verdier
siden partiet startet på Bømlo i 2011. Tydeligheten har
mobilisert medlemmer, tillitsvalgte og giverglede. Navnet
viser tydelighet på sin kristne profil, men kan forveksles
med Kristelig Folkeparti av de som ikke kjenner partiet.
Det er usikkert hvilken effekt en forveksling mellom
PDK og KRF har for partiet. I mandatet med å vurdere
partinavnet for PDK ligger ikke vurderinger på endringer
i bekjennelsesparagrafen, programmet eller i politikken.
Prosessen tydeliggjør derfor forskjellen til KrF som ikke
hadde vurderinger på navneendring, men oppfattes slik at
de valgte å endre politikken.
Tre partier har skiftet navn
Det er tre partier på stortinget i dag som har skiftet navn
hvor en navneendring kan ha vært en forutsetning for å
lykkes.
• Norges kommunistiske parti har skiftet navn til Rødt
• Bondepartiet har skiftet navn til Senterpartiet
• Anders Langes Parti har skiftet navn til
Fremskrittspartiet

Foreløpige navneforslag
På Sentralstyremøte 09.10.21 ble det
besluttet at PDK sine medlemmer skulle
få mulighet til å foreslå alternative navn
som kunne bli aktuelle i en vurdering av
nytt navn. Det ble satt frist for å komme med innspill til
1. november 2021 og det kom inn over 97 forslag.
Strategiutvalget planlegger å gi en ny orientering om
det videre arbeidet til sentralstyret allerede før jul. Det
planlegges å legge frem en innstilling etter nyttår.
Strategiutvalget består av følgende medlemmer:
Leder: Tomas Moltu, sentralstyret,
Lars Kåre Katla, Vestland
Roger Dyrøy, Vestland
Tom Andre Henriksen, Viken
Erlend Krumsvik, Møre og Romsdal
Vibeke Sandåker, Agder
Inger Marit Sverresen, Viken
Tomas Moltu

Hovedpunkter
For at PDK sitt landsmøte skal ta et informert valg må vi se på fordelene og ulempene ved å skifte navn. Her
vil det være flere argumenter, men innledningsvis har vi begrenset det til de mest brukte på begge sider.

Hva taler for å beholde
partinavnet
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•

Partiets navn viser klart hvem vi er og
hva vi står for

•

Partiet De Kristne er allerede godt
innarbeidet sammen med forkortelsen
PDK

Nr 2/21 8. årgang

Hva taler for å skifte
partinavn
•

Navnet er ekskluderende

Per Arne Tøsse, Hildastranda 48, 6793 Innvik

Hjelper deg med
Skrift
og fornyelse
av gravstein
Per Arne Tøsse
Mob. 95284985
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- Vi i Gjøvik-regionen er fornøyde med
valgresultatet lokalt, sier lokallagsleder i Gjøvik,
Elisabeth S. Ødegaard. - Vi fikk flere stemmer i
Gjøvik enn ved forrige stortingsvalg.

Arendalsuka 2021. Hele uka igjennom ble det
filmet og gjort intervjuer fra partibåten i Pollen i
Arendal sentrum.
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Fra valgkampen i Grimsta
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- Vi var på stand fire ganger i Kongsberg og i Drammen, ble
invitert til forskjellige foreninger og menigheter, hadde møte
med eritreere og etiopiske kristne, og hadde møte med
næringsdrivende i Kongsberg. I tillegg fikk vi inn mange
innlegg i Laagendalsposten og Drammens Tidende og hadde
tre intervjuer på Visjon Norge, forteller Daniel. - Jeg fikk
masse positive tilbakemeldinger fra folk jeg hadde møte med
eller som hadde lest mine innlegger i avisene og på sosiale
medier.

Vanningsmaskiner - spredere - hurtigkoblinger - pumper - styringer - kraner - ventiler
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- Vi stod på stand
i Stryn, Måløy,
Sandane og
Stadt, forteller Jan
Gudmund. – Vi
fikk mange greie
tilbakemeldinger.
Folk visste om oss.
Vi delte ut noen
tusen brosjyrer i
Stryn og fikk 0,8%

– Dette var min første valgkamp som leder av partiet i Bergen, sier Marianne
Wiberg som her er avbildet på Holbergsalmenningen. - Vi begynte litt
forsiktig på noen kjøpesenter, men tok så kontakt med kommunen og fikk stå
på Torgalmenningen og Holbergsalmenningen, gratis. Det vanskeligste var å
få folk med seg til å stå på stand, men noen var vi. Selv synes jeg det er veldig
gøy og positivt å stå på stand, og er veldig fornøyd med det som ble gjort.
Man treffer mye folk og i år var det mye ungdom, og de var veldig interessert
og spurte om vi hadde et parti for ungdom i Bergen. Men per i dag så har vi
dessverre ikke noen som kan starte opp et ungdomsparti her, så det er noe vi
må jobbe med.
PDK-magasinet
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 260, 4802 Arendal

Ny satsing i Kautokeino
Anne Laila Persdatter Skum var PDKs
listetopp i Kautokeino i 2015 og manglet ikke
mange stemmer på å komme inn. Etter dette
har firebarnsmoren med full stilling innen
helsesektoren ikke hatt overskudd og tid til
politisk arbeid. Men da Knut Harry Nilsen
kom på besøk under årets valgkamp, fattet
hun nytt mot og vil igjen bidra lokalt.
- Ja, nå har jeg sagt ja til å sitte i styret for PDK i Kautokeino, og
til å være kontaktperson for PDK sånn at partiet har en person
å forholde seg til og som kan være med å koordinere arbeidet,
sier hun. - Jeg har ikke så mye styreerfaring, men Knut har
sagt at han vil hjelpe meg, så da vil jeg være med.

: Arvu

ls Ole Skum. Foto

atter Skum og Ni

Anne Laila Persd

“I 2015 hadde jeg fire små og et
ønske om å jobbe med partiet, fordi
det er det eneste partiet som jeg
helhjertet kan stemme på som frelst.”

6. mars 2020, seks dager før lockdown, åpnet Anne Laila og
mannen gjestgiveriet Goldin Gjestgiveri fire kilometer utenfor
sentrum av Kautokeino.
- Da pandemien begynte var jeg ansatt innenfor helse
og mannen min jobbet på høyskolen, forteller hun. – Men
etter åtte år i helsesektoren måtte jeg slutte av helsemessige
årsaker. Vi ønsker nå å etablere et hjemmebakeri og
kafe her også, sier hun og understreker at de fortsatt er i
etableringsfasen.
- Vi tror vi har fått et kall til å drive dette her, fortsetter
hun. - Og det blir spennende å se hvordan Herren vil lede
oss videre i dette arbeidet. Da Knut kom for å overnatte
på gjestgiveriet og vi kom i prat, så tenkte jeg: «Gud hva er
grunnen til at du har sendt han hit nå!»
- I 2015 hadde jeg fire små og et ønske om å jobbe med
partiet, fordi det er det eneste partiet som jeg helhjertet
kan stemme på som frelst, sier hun. - Men det var mye
nybrottsarbeid og det krevde mye energi, og jeg følte at jeg
gav mer enn hva jeg maktet i den livssituasjonen jeg sto i.
Men da Knut kom hit så tenkte jeg at er dette fra deg Herre, så
er jeg med. Knut har den politiske erfaringen og kunnskapen
som skal til, og da er det ikke så skummelt å gå inn.

