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mottakeren har samtykket eller ikke.»

Kjære leser!
23. juni la kultur- og likestillingsminister Anette
Trettebergstuen frem et nytt lovforslag om forbud for
konverteringsterapi. Forslaget er på høring frem til 10.
oktober, og PDK vil sende inn sin vurdering slik vi gjorde
ved det forrige forslaget under Solberg-regjeringen. Det
nye forslaget er en utvidelse fra forrige regjering som
gjorde det ulovlig med konverteringsterapi for barn opp til
16 år. Det følger en strafferamme på 3-6 år for å bryte den
foreslåtte loven.
Pakket inn i mange ord og mange henvisninger til
utlandet, bærer lovforslaget likevel tydelig preg av å ikke
helt klare å definere hva den egentlig sikter til. For hva er
konverteringsterapi, og hvem driver med det? I sin ullenhet
finner vi likevel en klar adressat, og det er menigheter og de
kristne samfunn. Gjennom noen eksempler i teksten blir det
tydelig:
Kap. 2.1
«Personer med ikke-heteroseksuell orientering, og personer
som har trans- og kjønnsinkongruent kjønnsidentitet har
tidligere, og av ulike grunner, blitt betraktet som «syndige»,
«kriminelle» eller «syke». Denne «feilen» har blitt forsøkt
enten kurert, eller straffet, på forskjellige måter i ulike
historiske perioder. Det er i år 50 år siden straffeloven §213,
som kriminaliserte seksuell omgang mellom menn, ble
opphevet. Selv om det har skjedd en betydelig utvikling,
opplever mange skeive fortsatt diskriminering, hets og vold
på grunn av sin identitet og/eller seksualitet.»
Kap. 3.1
«Som både den danske og den svenske rapporten
understreker, er det ikke lett å finne en omforent
definisjon på konverteringsterapi (omvendelsesterapi/
omvändelsesterapi).»
Kap. 3.2
«Mange av aktørene som deltok i kartleggingen oppgir at
konverteringsterapien de kjenner til har skjedd gjennom
en-til-en samtaler og gruppesamtaler. Det er også en
god del som krysser av for leir/camp, sjelesorg og andre
religiøse metoder (inkludert forbønn, ungdomsmøter i
menighetene og resitering av religiøse tekster).»
Loven sikter også direkte på å fjerne ikke bare foreldreretten
(slik Solberg-regjeringen de facto gjorde), men også et
individs råderett og styring over eget liv:
«Departementet mener at straffeansvar for utføring
av konverteringsterapi ikke kan være betinget av om
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Partiet De Kristne skal sende inn sitt høringssvar nærmere
fristen, men det er tydelig allerede nå at dette er en
totalitær lov som det er sjokkerende at en norsk regjering
legger frem.
I Dagen kunne vi lese i sommer om Richard som åpnet seg
for kristne venner da han opplevde å ha homofile følelser.
Hos pastoren fikk han sjelesorg og den støtte og hjelp han
trengte, i det som vil bli rammet av forbud og straff i dette
lovforslaget. Hvem tror Trettebergstuen at hun er når hun
tror at hun kan frata mennesker råderett over eget liv og
følelser? Hun har selv skrevet en bok for homofile og «folk
som har lyst til å bli det». Den boken burde etter hennes
egen logikk ha sendt henne i fengsel. Hvem er hun som
alene har lov til å påvirke andre menneskers følelsesliv
gjennom tale, skrift eller fellesskap?
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Roger Dyrøy, lokall
agsleder i PDK Øyga
rden og nestleder i
Vestland, stilte opp
PDK
og var med på hele
Arendalsuka for tre
rad. Til venstre Susan
dje året på
ne Filseth fra styret
i PDK Arendal.

«Partibåten» i Pollen midt i Arendal.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet leder en
regjering som vil lage en lov som sender
pastorer, smågruppeledere og andre
mennesker med en annerledes etisk
plattform enn homolobbyen i fengsel. Og
dette er Norge i 2022.

Mange ville vite mer om PDK, og det ble flere lange og gode samtaler. Fra
venstre i oransje jakke: Ole Iacob Prebensen, fylkesleder i PDK Agder, og Ole
Gerhard Steen, fylkesleder PDK Møre og Romsdal.

Ytringsfrihet, og nå tankefrihet, er ingen
selvfølge lenger i Norge. Toleransens
evangelister har vist seg å være
totalitære apologeter.
Trettebergstuen og dagens
regjering kjemper ikke en kamp
mot diskriminering, de prøver
å kneble ytringsfrihet og
livsfrihet – friheten til råderett
over eget liv.
Vi må ikke være tause nå.
Dette lovforslaget må
stanses, og den gjeldende
lov må fjernes. Kun ved å få
PDK inn på Stortinget kan
det skje.
Meld deg inn i Partiet
De Kristne, og hjelp oss
i kampen for frihet og
trygghet for alle. Lyset
må ikke slukkes, det må
tennes på nytt.

EN STOR TAKK
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Partileder Erik Selle
intervjuer Jonas
Kristiansen Nøland,
Førsteamanuensis i
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elektromagnetisme
ved NTNU.
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PDK VIL BORT FRA LAR
Erik Selle i paneldebatt under Arendalsuka i regi av Det Hjelper.

Hva truer
DEMOKRATIET?

Partileder Erik Selles gjorde det helt klart at PDK vil bort fra LAR da han stilte i
paneldebatt under Arendalsuka i regi av Det Hjelper, en kristen landsdekkende brukerog pårørendeorganisasjon som stiller seg svært kritiske til den rusreformen som Høyreregjeringen la frem i fjor.
Erik pekte på de gode resultater kristne rusomsorgsinstitusjoner kan vise til, og kom med
flere eksempler på hvordan troen og et godt fellesskap hjelper mennesker ut av rus.
Har vi mistet troen på rusfrihet? Har vi ikke andre
alternativer å tilby enn mer rus til mennesker som ønsker
seg ut av avhengighet, enn LAR og heroinassistert
behandling? Mange brukere opplever at de får tilbud
om sterke vanedannende medikamenter når de vil ha
hjelp for sitt rusproblem, som LAR (legemiddelassistert
rehabilitering). I Det Hjelper har de fått mange
tilbakemeldinger fra brukere som ønsker seg ut av LAR, som
ikke får hjelp og blir motarbeidet.
Dette var noen av spørsmålene og utgangspunktet da Det
Hjelper inviterte til en paneldebatt hvor flere partier var
invitert og hadde takket ja, men hvor kun partileder Erik
Selle fra PDK og Even Amandus Røed, Stortingsrepresentant
fra Ap, stilte.
OM DET HJELPER
Det Hjelper er en landsomfattende kristen interesseorganisasjon
som har til mål å fremme bruker- og pårørendearbeid på individ-,
gruppe-, organisasjon- og systemnivå. Vårt menneskesyn
innbefatter at mennesket består av ånd, sjel og kropp, og at vi har
behov på alle disse områdene. Vi tror at mennesker har åndelige,
psykososiale og fysiske behov. www.dethjelper.no

PDK har programfestet at vi vil bort fra LAR, men ikke
forby det, fordi vi vil ha:
• Valgfrihet i behandling
• Der resultatene er skal finansieringen følge
• Hurtig behandlingstilbud, helst innen 24 timer, når man
oppsøker hjelp
• Det er mange prosesser som har gått feil før en ender
opp med rus som resultat, og alt som leder opp til det
er et resultat av politikk, familiepolitikk, økonomisk
politikk, arbeidsmarkedspolitikk etc. PDK ønsker derfor
en helhetstenkning, og vil støtte en helhetlig politikk i
forhold til rusmisbruk. Vi mener det bør lages en ubrutt
kjede fra forebyggende arbeid tidlig i livet, til adekvat
behandling og rehabilitering for dem som rammes
tungt av misbruk. I denne kjeden involveres alle
relevante og berørte instanser; familie, skole, nærmiljø,
NAV, helse- og sosialvesen, barnevern, menigheter
og organisasjoner, politi og kriminalomsorg. PDK er
opptatt av at behandling av ruslidelser skal skje med
respekt for individets personlige integritet, og i tråd
med grunnleggende rettigheter.
Se vårt handlingsprogram på www.dekristne.no
11.9 Rusomsorg, rehabilitering og forebygging

Evangeliebussen
Foreningen Evangeliebussen viderefører arbeidet som startet med at PDK
i februar reiste til Polen med en hjelpesending til ukrainske flyktninger.
Hjelp oss å hjelpe ukrainere som har mistet alt.
4
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Vårt kontonr. er: 28015925703
Vipps: 756535

PDK inviterte til åpent møte med Kjell Skartveit og Erik Selle under Arendalsuka. Her
bringer vi en redigert og svært forkortet versjon av Eriks tale. Ønsker du hele talen tilsendt
på mail eller papir, så send en e-post til redaksjonen@dekristne.no.

H

va truer demokratiet? Det korte svaret er
globalisme og klimafanatisme. Globalismen
truer demokratiet, fordi demokratiet er bygget
på nasjonalstaten. Demokratiet er bygget på
folkestyre, og at det er nærhet mellom de som velger
og de som blir valgt, at lojaliteten til de som velges til å
representere de som velger faktisk går nedover igjen og ikke
opp og ut. Og globalismen har medført at de som er valgt til
å styre, deres lojalitet er for en stor grad opp og ut istedenfor
å gå ned til det folket som valgte dem. Derfor sitter vi i en
hel rekke absurde situasjoner i dag.
15. august la Ytringsfrihetskommisjonen frem sin rapport. I
Dagsnytt 18 på NRK kunne vi se intervju med Kjersti Løken
Stavrum, som er leder av Ytringsfrihetskommisjonen. Kjersti
er en hyggelig og grei jente, men det man burde stille

spørsmålstegn ved er at hun er gift med Gunnar Stavrum i
Nettavisen, og at hun sitter i styret til Faktisk.no
som eies av VG, som 16. august skrev: «Det er lett å si hva
du vil i Norge». Det er en absurd situasjon at lederen for
Ytringsfrihetskommisjonen sitter i styret til Faktisk.no
som eies av Dagbladet, VG, NRK og TV2, som er en del
av problemet, og slår fast i Dagsnytt 18 at det er stor
ytringsfrihet i Norge, at det er lite å risikere!
Ironien er fullkommen når styrelederen i en kristen
privatskole, i det samme programmet i NRK, må stå til rette
for hele nasjonen, fordi de har sagt nei takk til en gave hvor
giveren til og med krevde hvor skolen skulle henge gaven!
Og 90 prosent av de som så på Dagsnytt 18 gjorde ingen
verdens koblinger mellom de to.

PDK-magasinet
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Arendalsuka er et gigantisk ekkokammer hvor vi dissentere
som er utenfor, får lov til å stå på stand rundt omkring og
prate for å gi et skinn av demokrati, mens det er den samme
gjengen som har skapt problemene vi er i, som intervjuer
hverandre og debatterer med hverandre på alle de store
debattene, og kommer ingen vei.
Det er absurd å se de politikerne som har skapt den
situasjonen vi er i i Norge de siste 30 årene, stå i debatter
under Arendalsuka, og krever å bli tatt seriøst på at de skal
løse de problemene de har skapt. Og de har ikke skapt disse
problemene fordi at de er dumme eller uintelligente, men
de har skapt disse problemene fordi de bekjenner seg til
ideologiske løsninger som ikke fungerer. Og de har ikke
endret de ideologiske løsningene selv om de må stå til rette
for konsekvensene av disse løsningene. Så det er bare hvis
man får et ideologisk skifte at man kan få nye løsninger som
fikser de problemene.
I enhver bedrift eller organisasjon hvor ledelsen over 20 år
har kjørt bedriften rett i dass, så ville man ikke restrukturere
bedriften ved å la de samme få fortsette. Men det har blitt
det norske prinsippet. For da Jens Stoltenberg etter Utøya
ble spurt om han skulle gå av, siden de ikke hadde stengt
Grubbegata etter å ha blitt bedt om det i 20 år, så sa han:
«Jeg tar ansvar ved å fortsette.» Og det var en veldig alvorlig
uttalelse, for det innførte noe helt nytt i Norge. Det innførte
at uansett hvilke fatale feil du gjør når du har kommet opp
på et visst nivå, så får du lov å bare fortsette.
Takke meg til ærverdige Arne Pran, som var øverste sjef
under Vassdalenulykken i 1986. Han hadde ingenting å
gjøre med beslutningen som førte til at vi mistet 16 soldater
i skredulykken i Vassdalen, men mannen gikk av. Han er den
som skulle vært på den siste norske plakaten av ledere med
respekt.

Så hva truer demokratiet?
Det truer demokratiet når
det er ingen konsekvenser for
dårlig lederskap. Det truer
demokratiet når det er ingen
sikringsmuligheter for folket til
å avsette politikere som har ført
landet i en retning som ikke var
klargjort for velgerne før valget.
Da jeg begynte å diskutere globalisme for mange herrens
år siden, så ble jeg omtalt som konspirasjonsteoretiker. Alt
jeg har tatt opp og diskutert i 15 år, som jeg har møtt dette
konspirasjonsparadigme på, er blitt en sannhet stort sett
alt sammen. Forskjellen på konspirasjonsteori og avsløring i
våre tider er egentlig bare et tidsspørsmål.
Hva truer demokratiet? Det truer demokratiet når
selvoppnevnte yppersteprester for den nye klimareligionen,
6

Nr 4/22 9. årgang

som John Færseth, får lov å lire av seg alt han vil mot hvem
han vil i mediene, uten at de egentlig får lov til å svare.
Vi har hatt en veldig interessant sommer hvor avisen Dagen
for andre gang i historien har måttet krype til korset å
rettferdiggjøre seg selv for den clickbait-journalistikken
de driver med. Og en av de tingene som Vebjørn Selbekk
hevdet var at man får alltid tilsvarsrett. Vel jeg har skrevet
til Dagen at jeg gidder ikke å svare dere journalister, fordi
tilsvarsretten er ikke reel. Jeg blir presentert over tre sider
med bare masse møkk, og så får jeg tre linjer å svare på.
Vårt Land hadde en artikkel om PDK for 10 år siden som var
så stygg at vår grunder, Terje Simonsen, og kona Tone, satt
inne i huset sitt en hel uke. De orket ikke å gå ut, fordi Vårt
Land kom med en ordentlig drittartikkel. Som tilsvarsrett
kom Vårt Land da med 10 stikkord: Du er dum og stygg,
tykk og feit, og har tynt hår. Det kom bare en masse adjektiv,
og hva er ditt svar til det? Da spurte jeg journalisten: «Hva
i all verden vil du at vi skal svare til det? Jeg kan svare at
Terje Simonsen er den beste kameraten jeg har. Han er den
ærligste mannen jeg har møtt. Han har det største hjerte
som ikke tenker vondt om et eneste menneske, som heller
holder igjen hvis det er noe han ikke vet om er hundre
prosent sant.» Alle adjektivene kunne jeg byttet ut, men det
fikk jeg ikke anledning til å svare.
Så jeg har sagt til Dagen at jeg svarer ikke journalistene
deres. Jeg må lese det dere skriver først, og så kan jeg skrive
en artikkel hvor jeg setter hele skapet på plass, ellers så
legitimerer jeg bare det dere gjør. Det truer demokratiet,
fordi de bruker personene de angriper til å legitimere fake
news, så mediene truer demokratiet.
Det er jo meget pussig at en mann kan begynne sin
journalistiske karriere i Dagen, gå til Dagbladet og så ende
opp som sjefredaktør i Aftenposten. Jeg (Harald Stanghelle)
er litt kommunist, litt kristen og litt marxist, litt liberalist og
litt forskjellig. Da har integriteten i journalistikken blitt borte,
og det er greit hvis man klargjør det. En av de tingene som
truer demokratiet er derfor den mediesituasjonen vi har
kommet i. Derfor har PDK sagt at vi vil fjerne pressestøtten.
Jeg ser ingen grunn til at mine skattepenger skal finansiere
en statskanal som Stalin hadde vært stolt av. Og når man
fjerner lisensen og er stolt av det, og sier at det er nullskatt!
Når ble det bestemt av det norske folk at vi vil frivillig ta på
oss en skatt som vi betaler til en institusjon som aldri har
sagt noe som jeg er enig i, en institusjon som brukes helt
partisk i det politiske landskapet. Jeg tror mediesituasjonen
er en betydelig trussel for demokratiet.
Og jeg har lyst til å nevne noen eksempler:
I går satt jeg i et møte hvor jeg møtte en samfunnsaktør som
har mistet jobben på grunn av sitt politiske engasjement.
Da blir uttalelsene til lederen for Ytringsfrihetskommisjonen
absurd. Og hun henviste til ekspertrapporter. En ekspertrapport i Norge begynner å bli svært lite interessant, og man
må i alle fall se på hvem som har definisjonsmakten til å si
hvem som er ekspert. Så Kjersti Løken Stavrum, det er ikke
lett å si det du vil i Norge.
Har vi ytringsfrihet i Norge? Spør SIAN! Man kan godt
diskutere SIANs uttrykksformer og virkemidler, men det er
ingen tvil om at det er innenfor ytringsfriheten det de gjør.
Men medieeliten og den politiske eliten diskuterer stort

sett SIAN som problemet og ikke volden som blir brukt mot
SIAN. Folk skriver under pseudonym. Jeg har lyst til å spørre
Kjersti Stavrum: «Hva tenker du om at i Norge i dag så er
det folk som skriver under pseudonym i mediene, fordi de
vet at de får sparken i et departement eller en akademisk
institusjon for å mene noe.»

Angrepet på middelklassen er
kanskje det kraftigste angrepet
på demokratiet i vår tid.
Akkurat nå så lever vi i en tid
hvor den norske stat er i ferd
med å bli enda mer søkkrik enn
den har vært.
Staten tjener enorme beløp på strømkrisen, så det er ikke
noen strømkrise for staten. Det er bare en strømkrise for
vanlige folk og bedrifter. Nå har bedriftsforbundet gått ut og
advart mot konkurser i høst. Inkassoselskapene har advart
mot inkasso i høst.
Så hva holder politikerne på med? De diskuterer hvor mye
støtte vi skal få fra staten! Jeg er ikke interessert i fem øre fra
staten, men jeg er interessert i at de skal fjerne AMS-måleren
fra huset mitt, og at de skal kutte strømkablene og sette en
makspris på strømmen, og så er jeg interessert i at norsk
kraftkrevende industri overlever, og at i de to neste valgene
så blir alle disse politikerne stemt ut som har skapt denne
situasjonen.
PDK mener at norsk energi, norsk vannkraft, er en kritisk
infrastruktur som tilhører det norske folket. Vi har nedbetalt
vannkraften vår gjennom hundre år. Vi gjennomførte det
grønne skiftet for hundre år siden da vi gikk fra kullkraft
til vannkraft. Så hva er det de snakker om disse broilerne i
dagens Norge? Det grønne skifte?
Kampen mot middelklassen er veldig farlig, fordi
demokratiet bygger på en sterk middelklasse. Hvis vi får en
utvikling mot en liten søkkrik elite og en stor befolkning
som er avhengig av staten, hvor tror du da demokratiet
ender?
Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i samfunnet, og
vi må ha en politikk som bygger opp omkring dem. Når vi
ser kollaborasjonen mellom NHO, LO og de to store partiene
i Norge, så er det en trussel mot demokratiet.
Hatparagrafens §185 er en trussel mot demokratiet.
Loven mot konverteringsterapi som Arbeiderpartiet kjører
frem mot nå, er en trussel mot demokratiet.
Endringen i flaggloven, hvor man desentraliserer
beslutningen, er en trussel mot demokratiet. Det er en
trussel mot demokratiet når vi ikke kan ha offentlige

flaggstenger som bare bærer det norske flagg.
Det er en trussel mot demokratiet når velgerne ikke blir
opplyst om realitetene i samfunnet. Det er en trussel
mot demokratiet når det er helt stille når Norges beste
politileder, Hanne Kristin Rohde, sier at hundre prosent av
overfallsvoldtetene i Oslo utføres av innvandrere. Man skulle
tro at dette ble tatt opp i debatten hos Fredrik Solvang de
neste tre månedene. Men isteden er det helt stille i seks
måneder, og det neste vi hører om Rohde er at hun er
blitt forfatter og har sluttet i politiet! Det er en trussel mot
demokratiet. En erodering av fellesskapsplattformer er en
trussel mot demokratiet.
Grenseløs migrasjon truer demokratiet. Vi må ha kontroll på
norske grenser, og vi skal selv bestemme hvem som kommer
inn i landet.
På globalt nivå så trues Norge av WHO. Og det var ganske
sjokkerende i vår da WHO skulle ha sitt møte i Genève hvor
helseministeren med velsignelse fra statsministeren reiste
ned for å be WHO om å ta over suvereniteten i håndhevelse
av pandemihåndtering i Norge, et arbeid Erna Solberg
begynte med. Eller Davos-kulturen. Hvem har gitt Bill Gates
mandat til å mene noe som helst på vegne av det norske
folk? Bufferen mot at han skal få plage det norske folk,
er nasjonalstaten, at nasjonalstaten har beholdt makt og
myndighet over eget territorie. Globalismens ideologi er
å avgi suverenitet, som til EU, EØS-avtalen, Paris-avtalen,
Acer. Alle disse avtalene skal sies opp, og så skal vi inngå nye
avtaler som bygger på nasjonalstatsprinsippet.
Hva trenger vi da, for nå har vi pekt på mange triste ting.
Hva trenger vi og er det mulig? Jeg er helt sikker på at
det er mulig. Viktor Orbán holdt en fantastisk tale i USA.
Trump kommer tilbake. Bare gled dere. Dette blir rock’n’roll
og det blir en kamp om fremtiden. Trygghet og frihet for
alle. Våre barn og barnebarn skal arve den frihet vi fikk fra
våre foreldre og besteforeldre. Så hva trenger vi å gjøre? Vi
trenger å etablere en renessanse av verdikonservativismen,
og ikke rygge en meter, ikke unnskylde oss et sekund. Det
er de som har forklaringsproblemet, disse nymarxistene.
Den grønne marxismen i klimafundamentalismen er
akkurat like ødeleggende som den røde var. Dette såkalte
grønne klimaskifte er akkurat like dumt, farlig og skadelig
som Stalins kollektivisering. Det er ingen tvil om det.
Nasjonalstaten skal gjenoppbygges. Europa skal være et
Europa av nasjonalstater som samarbeider. Vi vil ikke inn
i en global union eller maktstruktur. Vi vil ikke avgi makt
til et EU med grå eminenser som ikke står til ansvar for en
eneste velger. Vi må gjenoppbygge norsk nasjonal identitet.
Vi må tørre å være stolte av vår norske, nasjonale arv, og
dele den villig med mennesker som kommer og ikke tro at
vi må finne en middelvei med kulturer som ikke deler vårt
verdigrunnlag. Vi må gjenreise nasjonalstaten i hele Europa,
kristendommen og familien. For suksesshistorien, den
vestlige sivilisasjonen, bygger på de tre konseptene.
Så det er oppdraget vårt, intet mindre. Det er jo det mest
spennende oppdraget vi kunne fått. Det er helt umulig,
men for å si som Pippi: «Dette har vi aldri gjort før, men
dette skal vi får til.»
PDK-magasinet
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Fra FrP til PDK

– FRA FØRSTE VARA TIL FAST I KOMMUNESTYRET
Sondre Melås, valgt som første vara for FrP til kommunestyret i Nome i 2019, meldte i fjor overgang
fra FrP til PDK da han ikke fikk lov å underskrive som første vara for FrP på et leserinnlegg mot
flagging med Pride-flagg på kommunens flaggstenger. Fra i høst møter han fast i kommunestyret
da FrPs representant har flyttet ut av kommunen.

J

eg var veldig fornøyd da jeg byttet til PDK, for da er jeg
kommet i et parti som kjemper for de viktigste sakene
og setter disse sakene først, sier Sondre.
Han er oppvokst i Fyresdal i Telemark, men flyttet til
Nome i 2016 hvor han nå bor sammen med kona som er fra
Hviterussland, Belarus, og de to barna de har sammen. Han
er utdannet ingeniør innenfor bygg og er ansatt i Nome
kommune som driftsingeniør i eiendomsavdelingen.
41-åringen har vokst opp i et kristent hjem med faren
som ledende eldste og med en mor som har vært med i
menighetsmusikken, så en naturlig del av oppveksten var
møter. Allerede som seksåring tok han et standpunkt om å
være kristen.
- For da så jeg tydelig himmelen og helvete og at det er to
utganger på livet, forteller han. - Jeg husker det godt, for
da var jeg på fisketur under Snartelandsbru sammen med
pappa, og da så jeg tydelig at man må ta et valg om man vil
være kristen eller ikke.
Et hyklersk parti
Opptatt av den politiske samfunnsdebatten har han alltid
vært, og i 2012 meldte han seg inn i FrP. Han hadde lest
forskjellige partiprogrammer og funnet ut at av de store
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partiene så var det FrP som stod ham nærmest. Det var
særlig partiets politikk når det gjaldt Israel han syntes var
viktig, at de stod opp for og støttet Israel, samtidig som
de bygde på kristne verdier. Hele politikken deres var bra
bortsett fra at de støttet fosterdrap.
- Det var det eneste jeg så som negativt, sier Sondre. - Det
var også viktig at de ville satse på Forsvaret. KrF har kristent
i navnet sitt, og det var et godt parti for 35-40 år siden,
men de har tapt seg veldig fordi de ikke følger det som
står i partiprogrammet deres. De har hvisket ut de kristne
kjerneverdiene og det er annen politikk som har tatt over
for KrFs kjernesaker, samtidig som de i tillegg har gjort den
feilen å faktisk gjøre ting som går imot Bibelen. Det står
kanskje ikke i partiprogrammet deres, men de har gjort
kritiske valg som går direkte imot Bibelen og Bibelens lære,
og i tillegg så bærer de navnet Kristelig Folkeparti, og da er
partiet et hyklersk parti og jeg kunne ikke være med i et sånt
parti.
- FrP har noen feil, men de har ikke dristet seg til å kalle seg
kristent fremskrittparti eller noe sånt, så da kan man ikke
forvente at de er perfekte på alle områder. Men det burde
man forvente av et parti som kaller seg kristent. Derfor så
var KrF utelukket og da stod jeg igjen med FrP.

Advarte kommunen
Ved forrige kommunevalg i Nome ble han valgt inn som
første vara for FrP.
- Men Nome kommunestyre valgte, til tross for min advarsel,
å heise det sodomittiske flagget, regnbueflagget, kjent som
Pride-flagget, forteller Sondre. - Jeg kunne ikke gå god for
dette og advarte kommunestyret om at dette ikke var greit
og at kommunen også må representerer andre mennesker
som ikke kan gå inn for et slikt flagg. Men jeg ble nedstemt,
og til og med representanten fra FrP, som også var med på
det møtet, stemte for at det skulle flagges med Pride-flagget
på kommunens flaggstenger.
- I etterkant skrev jeg et stykke i avisa om hva som hadde
skjedd og at dette ikke var greit. Det er greit å flagge med
et slikt flagg på egen tomt. Der kan man flagge med det
man vil, men som kommune så representerer man flere
enn majoriteten. Man skal også representere mindretallet
som er en del av kommunen. Jeg spurte så FrP om jeg fikk
lov å publisere saken jeg hadde skrevet og underskrive
med første vara FrP, men fikk til svar fra han som er leder
av lokallaget at det kunne jeg ikke. Det førte til at jeg
meldte meg ut. Men i ettertid så er jeg blitt fortalt at der
gjorde lokallagslederen i FrP en feil. Jeg skulle ha fått
lov til å skrive under med første vara FrP, fordi det er en
samvittighetssak. Det gjelder alle slike saker i FrP. De stiller
alle sine representanter fritt i slike saker, så jeg kunne ha
skrevet under, men det ble ikke slik. Dette var i forkant av
stortingsvalget i fjor, så da gikk jeg ut av FrP og meldte meg
inn i PDK i juli i fjor.

Be for vår
e
folkevalgt
e

Vil føre PDK-politikk
Møter du i kommunestyret som
uavhengig eller PDKer?
- Jeg ble valgt inn for FrP, så jeg vet
ikke om det er rett av meg å stå som PDK, eller om jeg
bør være uavhengig. I utgangspunktet så er FrP og PDK to
veldig like partiet når det gjelder den verdslige politikken
som går utenom de kristne verdiene, så jeg representerer
FrPs politikk når jeg er i kommunestyret så fremt ikke PDKs
politikk er tydeligere. Jeg kommer ikke til å gjøre noe annet
enn det som er forventet av meg av de som valgte meg inn.
Men det kommer heller ikke til å stride mot PDKs politikk,
for den er slik FrPs politikk burde vært på de områdene der
FrPs politikk svikter, og det er og de samme områdene der
FrP faktisk stiller representantene fri.

Sondre forteller videre at lokalpolitisk så er han opptatt
av å fjerne eiendomsskatten som er en veldig usosial og
urettferdig skatt.
- Og så må det blir mer privatisering av veinettet, slik at ikke
kommunen skal finansiere mange veier som burde ha vært
betalt av privatfolk, sier han. – Jeg er også opptatt av at det
skal legges til rette for mer utbygging av industri og satsing
på arbeidsplasser, at vi må bruke penger på å få innbyggere
til kommunen.
Lisbeth Hoskuldsen
Nome kommune ligger i Telemark i Vestfold og Telemark
fylke. Kommunen ligger på vestsiden av Norsjø og består av
tettstedene Ulefoss og Lunde. Nome har ca. 6500 innbyggere.

Kjære PDKer og leser av PDK-magasinet!
Dette nummeret er det fjerde i år, og er gjort mulig takket
være trofaste annonsører og støttepartnere:

Br. Freberg
Traktorsentralen.no
Bjørn Engen Brøyting & Transport AS
YX Froland v/Frank Rørheim
Det er også andre som støtter magasinet økonomisk, både
medlemmer og ikke-medlemmer. En spesiell takk til dere også.
Det koster å gi ut PDK-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.
Kos deg med PDK-magasinet og meld ifra dersom du har
noe du mener det vil være interessant å dele med andre.
Neste nummer kommer ut i oktober/november.
Lisbeth Hoskuldsen,
redaktør og sekretær
Mobil: 95298848 eller e-post til:
redaksjonen@dekristne.no

Foto: Siw Resvik
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- Situasjonen oppleves som ekstremt krevende
for våre medlemmer akkurat nå, og mange
er redde for fremtiden. Vi får daglige
henvendelser fra frustrerte bedriftseiere som
forteller om strømregninger som er tre til fire
ganger høyere enn i fjor.

SMB Norge-sjef
Jørund Rytman frykter
konkurser på grunn av
høye strømpriser.
Foto: SMB Norge/
Johnny Syversen

Pride-bevegelsen

DUMMET SEG UT
Tomas Moltu ,
styreleder Stord
Kristne Skule

HVER SJETTE SMÅBEDRIFT FRYKTER KONKURS

PÅ GRUNN AV HØYE STRØMPRISER
Mange småbedrifter frykter konkurs dersom regjeringen ikke tar grep
for å lette byrden med høye strømpriser i vinter. Det går frem av en fersk
undersøkelse blant SMB Norges medlemmer.

D

en eksplosive økningen i strømprisene skaper stor
frykt blant landets små og mellomstore bedrifter.
En betydelig andel virksomheter frykter at de ikke
vil overleve nok en vinter uten hjelp til å håndtere
strømregninger som er vesentlig større enn normalt.
- Situasjonen oppleves som ekstremt krevende for våre
medlemmer akkurat nå, og mange er redde for fremtiden.
Vi får daglige henvendelser fra frustrerte bedriftseiere som
forteller om strømregninger som er tre til fire ganger høyere
enn i fjor.
- Det er helt åpenbart for oss at vi må få på plass en
strømpakke til bedriftene så fort som mulig, konstaterer
SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman.
Rytman forteller at i Drammen hvor han bor, så har flere
restauranter vært ute og advart mot at strømutgiftene er
blitt tre-fire ganger så høye sammenlignet med hva de
pleide å være.
- Og er det en bransje som ble ekstremt hardt rammet
under coronapandemien, og myndighetenes påbud,
forbud og restriksjoner, så var det nettopp restauranter og
cafeer som sånn sett har fått en trippel straff og som føler
seg urettferdig behandlet og glemt, sier Rytman. - Det var
ikke alle som fikk coronastøtte heller, og restaurant- og
utelivsbransjen har små marginer å gå på.
- Jeg har hatt flere møter med næringsministeren, og de
lytter litt for mye til LO blant annet, sier Rytman. - De viser til
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at mange fikk coronastøtte som ikke trengte det, og derfor
vil de heller la være å gi støtte istedenfor å redde noen fra
konkurs. Det er misunnelsestankegangen som slår inn.
Coronastøtten ble gitt ut ifra hvilken næringskode man
hadde.
- Men vi har flere medlemsbedrifter som da de stiftet
bedriften for kanskje 30 år siden ikke tenkte på hva slags
næringskode de skulle ha, og som da har en næringskode
som gjør at de ikke får støtte, sier Rytman.
- Det er mange ulike måter å gi støtteordninger på, så jeg
håper selvfølgelig at man ikke bare plukker ut næringskoder.
En ting er selvfølgelig strømstøtte på skjønn eller etter en
modell, men det enkleste og kjappeste virkemiddelet er å
bare fjerne el-avgiften midlertidig, men personlig ville jeg
helst ha fjernet den permanent, og fjerne eller redusere
momsen på strøm, noe vi har luftet for næringsministeren
både skriftlig og muntlig. Svaret vi får er at: «Vi noterer det
og tar det med oss.» Så vi blir lyttet til, men om de faktisk
gjør noe med det er noe annet.
Lisbeth Hoskuldsen

Staten har tjent 27 milliarder ekstra på strømkrisen
hittil i år, og det er når man trekker fra de 11 milliardene
som har gått til strømstøtte. Det vil si at den ekstra
inntekten er i overkant av 38 milliarder i perioden
1. januar til 19. juli i år. Kilde: Tallene er hentet frem
av investeringsdirektør Robert Næss i Nordea på
forespørsel fra VG.

- Det er første gang jeg opplever at Pride-bevegelsen har dummet seg slik
ut i offentligheten, sier Tomas Moltu, styreleder for Stord Kristne Skule som
på sensommeren ble kontaktet angående en gave, en Pride-tegning av
Kongen, som skolen takket nei til med den begrunnelse at man selv må få
bestemme hva som skal henge på skolens vegger. - Jeg oppfatter det som
at offentligheten tar parti med ideen om at en skal få lov å bestemme selv
hva en vil henge på veggene på sine egne eiendommer, sier han.

D

et hele startet med at fagforeningen Utdanningsforbundet på Stord tok kontakt med Stord Kristne
Skule med ønske om å komme og overlevere
en plakat som de ville skulle henges opp på et
godt synlig sted på skolen. Plakaten hadde et motiv med
en tegning av Kongen foran en regnbue og inneholdt
monarkens velkjente sitat fra 2016 om at «Nordmenn er
jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og
jenter og gutter som er glad i hverandre».
Plakaten er laget av tegneren Frida Marie Grande og er et
ledd i en innsamlingsaksjon til inntekt for Oslo Pride.
Men på Stord Kristne Skule møtte Pride-bevegelsen noe de
trolig ikke var forberedt på. Skolen takket nei til gaven på
prinsipielt grunnlag. Både privatpersoner og organisasjoner
må gjerne tilby sine egne kunstverk, men det må være
anledning til å si nei til en gave, særlig når det dreier seg om
et verk som selges til inntekt for et arrangement med sterke
politiske overtoner.
- Skolen skal selv få bestemme hvilke gaver vi vil ta imot,
sier Tomas. - Det har vært tilnærmingen vår, og det eneste
riktige for oss.
Saken ble først slått opp i Sunnhordland Avis, så i Vårt Land
og så Dagsnytt 18 på NRK.
- Og vi har forholdt oss helt prinsipielt til saken hele veien,
men vi opplever nok at sympatisører med organisasjonen
FRI og Pride kan være aggressive, sånn som de har vært
i det tilfelle her, hvor de går langt over streken og ber
skoleledelsen om å brenne i helvete. Det var blant annet
en jusstudent som skrev at han så frem til den dagen da
slike folk som oss var utryddet fra Jordens overflate. Og det
gjorde at vi vurderte å gå til politianmeldelse, men vi har
ikke gjort det frem til i dag. Vi venter heller og ser om det er
noe mer som kommer.
I tillegg til at skolen har mottatt hatefulle e-poster, så er det
gjort hærverk på de to hønseburene som er anskaffet for
elvene. Her er dørene revet av og hønsene sluppet ut.
- Det er veldig lite trivelig, for dette går ut over elevene, som
tar seg nær av dette, sier Tomas.
Det er ledelsens ansvar å sørge for at elevene opplever at
de er trygge og at de trives på skolen. I den forbindelse så

Stord Kristne Skule
og styreleder Tomas
Moltu har fått
massivt med gode
tilbakemeldinger
fra både kristne og
ikke kristne etter
at de takket nei til
Pride-tegningen av
Kongen.

er det en balanse hvor mye vi skal adressere dette, for det er
klart at både rektor og jeg har vært ute en vinternatt før, så
vi tåler det jo. Dette med om vi skal politianmelde er derfor
en totalvurdering, for vi ønsker jo at elevene skal oppleve
at det er harmoni og at alt er trygt. Vi velger jo å tro at dette
ikke er en trussel om vold.
Tomas utfordret kunstneren på at hennes sympatisører
kunne sende denne typen e-poster, og da svarte hun at
hun tok avstand fra det, fordi hun mente at sånne e-poster
kunne skade bevegelsen FRI.
- Men det var et grunnleggende feil svar, for det er klart
at en bør heller vise en genuin forståelse og ta genuint
avstand, ikke på grunn av egne interesser, men på grunn av
andres interesser, i dette tilfelle vårt, sier Tomas.
- Det har i etterkant kommet mange positive
tilbakemeldinger, mer enn noen gang før, forteller Tomas.
- Det har vært ganske massivt med gode tilbakemeldinger
fra allmenheten på at her har man gått over grensen. Det
er både kristne og ikke kristne som sier at det skulle bare
mangle at en ikke skulle få bestemme selv hva en vil ha på
veggene. Det kan både rektor Ole Henry Halleraker og jeg
melde.
Lisbeth Hoskuldsen
PDK-magasinet
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Offentlig pengebruk
Norges statsbudsjett omfatter en inntektsside og utgiftsside, statsregnskapet, som viser hva de forskjellige kostander og
inntekter består av. Statistisk Sentralbyrå setter opp forbruket av penger i stat og kommune. Statsbudsjettets inntekter er
1556 milliarder og Statsbudsjettets utgifter er 1576 milliarder. Alderspensjon utgjør kr 269,2 milliarder, som tilsvarer
17 prosent av statsbudsjettet.
Til sammenligning:
Kroner
Befolkning
Sveriges statsbudsjett
1286 milliarder
10 452 326
Finlands statsbudsjett
551 milliarder
5 549 184
Norges statsbudsjett
1553 milliarder
5 435 536
Finlands statsbudsjett er like stort som Norges NAV-kostnad, 551 milliarder.
Det offentliges pengebruk i 2020 var på kr 1964 milliarder
(SSBs statistikk), mens statsbudsjettet samme år var
på kr 1515 milliarder. SSB skriver i sin forklaring av
tallene: Pengene som brukes av det offentlige stammer
hovedsakelig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital.
Avviket mellom budsjett og pengebruk er på kr 449
milliarder (2020).
De norske statsfinanser eksploderer i 2022, økt skatteinngang var på kr 359,8 milliarder i perioden januar til mars.
Dette er en økning på 38,4 prosent i forhold til 1. kvartal
i 2021. I 2021 ble det innbetalt 996,7 milliarder i skatt,
noe som var 108.3 milliarder mer enn i 2020. Statens
inntekter har en eksplosiv økning de to siste årene, uten
at befolkningen er blitt tilgodesett en rimelig fordeling
av disse inntektene. Slik det ligger an nå vil Norge ha en
merinntekt på ufattelige 1100 milliarder i 2022.
Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 933 milliarder kroner i 2022.
Anslaget for 2022 er om lag 645 milliarder kroner høyere
enn statens netto kontantstrøm i 2021. Regjeringen foreslår
en oljepengebruk på 322,4 milliarder kroner (strukturelt
oljekorrigert underskudd), 84,4 milliarder kroner mindre enn
i år. Uttaket fra oljefondet blir dermed 2,6 prosent.
Staten henter inn ca. 50 milliarder i bil- og drivstoffavgifter.
Bompengene utgjør ca. 11,2 milliarder, som er 0,7 prosent
av statsbudsjettet.
Det virker som om politikerne tror, at dersom Norge øker
avgiftssiden, så løses verdens problemer. Norges utslipp av
CO2 er 0,38 % av Kinas utslipp. Det virker som om økningen
av avgiften i Norge skal løse verdens problemer. CO2avgiften utgjør 8,7 milliarder kroner. (2019 – økning med 22
prosent i forhold til 2018.)
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PR/innbygger
kr 123 035
kr 99 113
kr 286 264

Ser en på mengden av
utslipp i noen land som
ligger øverst på denne
oversikten, Kina med 10.668
millioner tonn, USA med
4713 millioner tonn. Midt
mellom disse ligger India.
Kina skal øke sine utslipp
frem imot 2030. Norge har
41 millioner tonn (0,38% av
Kinas utslipp). Du snakker
om en dråpe i havet.
Det offentliges andel av BNP
Det offentliges andel av verdiskapingen har vokst fra 60,5
prosent i 2019 til 66 prosent i 2020. Det er den kraftigste
økningen registrert i et enkeltår i nyere tid, som kommer på
toppen av en gradvis økning det siste tiåret. Utvikling innen
sysselsettingen er også bekymringsfullt, hvor 1 av 3 jobber i
det offentlige.
Det som gir mer grunn til bekymring er politikernes og
byråkraters manglende respekt for bruken av skattepenger.
Det virker som disse folkevalgte og ansatte kan leke med
statens og skattebetalernes midler. Det sendes også store
beløp ut av landet. Eksempelvis kan nevnes at når et annet
land reduserer sitt bidrag til f.eks. UNWRA, er den norske
regjering snar til å dekke inn dette beløpet. Det virker ikke å
være noen form for kontroll av bruken av våre skattepenger.
En større del burde ha vært satt av til å vedlikeholde
våre skoler, sykehus og styrking av vårt forsvar. Vi hører
stadig at pensjonene må reduseres. Disse utgjør 17%
av statsbudsjettet. Det er nok penger i det norske
statsbudsjettet til å øke pensjonen for de med lavest
pensjon.

Det virker som om politikerne tror, at dersom Norge øker avgiftssiden,
så løses verdens problemer.
Vannkraft: Skatt på grunnrente – 37 %
Helt siden århundreskiftet har utgangspunktet vært at
vannkraften er en nasjonal ressurs som skal disponeres til
beste for hele samfunnet. Den private eiendomsretten
har følgelig vært underlagt særlige begrensninger siden
kraftutbyggingen startet.
• Grunnrenteinntekt
• Eier av kraftverk skal svare skatt til staten på grunnlag
av en grunnrenteinntekt.
• Grunnrenteskatten tar sikte på å fange opp til
ekstrabeskatning den meravkastning som den
begrensede mengden vannfall, ut fra en teoretisk
betraktning, skal gi opphav til.
• Grunnrenteskatten pålegges produksjon av vannkraft,
men ikke nettvirksomhet og annen virksomhet innen
vannkraftsektoren. De aktiviteter som går ut på
overføring, distribusjon eller handel med kraft, faller
således utenfor grunnrenteskatten.

Vi har gitt 9 milliarder skattekroner i bistand til Palestina
siden 2005, og i denne perioden har de hatt 0 presidentvalg.
President Mahmoud Abbas har derimot kjøpt seg en
privatjet til 50 millioner dollar og et slott til 13 millioner
dollar. Har bistanden vår fungert? Nei, den har gjort
ting verre både med tanke på politiske prosesser og
menneskerettighetssituasjonen, ifølge norske forskere.
Dette skrev de allerede i 2017, og hva gjorde regjeringen vår
året etter? Økte bistanden med 9%.

Hva brukes så store deler av skattebetalernes penger på?
Her følger noen eksempler.
NRK bruker 16,5 millioner for å kjøpe en villa som skal brukes
som oppsett for en serie om dataspill. Denne villaen må
pusses opp for 3,5 millioner. Er dette det en statseid kanal
skal bruke penger på?

Selv om Norge i år må betale EU seks milliarder kroner i
kompensasjon for EØS-avtalen, går handelen som avtalen
dekker med dundrende underskudd for AS Norge.
Den største utgiftsposten er EØS-midlene, som skal gå til
ulike utviklingstiltak i Øst-Europa. I tillegg kommer en rekke
avgifter til forskjellige programmer og EU-byråer. Noen
av postene er vanskelige å tallfeste nøyaktig, de kan også
variere litt fra år til år.
• EØS-midlene: 3,8 milliarder kroner årlig (2014-2021)
• EUs programmer og byråer for forskning, kultur og
utdanning: 4,2 milliarder kroner årlig
• Regionsamarbeidet INTERREG: 240 millioner kroner
• Overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen: Ca. 100
millioner kroner
• Frontex og annen virksomhet på justis- og
Schengenområdet: Ca. 50 millioner kroner
• Fondet for indre sikkerhet: Ca. 130 millioner kroner årlig
• Totalkostnad (brutto): Ca 8,5 milliarder i året

UNRWAs bidrag omfatter 700 millioner kroner, over fire år,
til UNRWAs kjernebudsjett og 400 millioner kroner over
fire år til UNRWAs humanitære programmer, for 2022 – 217
millioner.
Fra UDs budsjett fordeles over 40 milliarder kroner til norske
og utenlandske mottakere. Forslag til statsbudsjett for 2023
har en ramme på 44 milliarder.
Kjernestøtte: En stor andel av norsk bistand gis gjennom
multilaterale organisasjoner som FN, Verdensbanken og de
regionale utviklingsbankene (10 milliarder).
UD har brukt 240 mill. på diplomatenes private boligskatt.
Sløseriombudsmannen Are Søberg fikk sannsynligvis flere
nye tilhengere – og noen nye kritikere – da han påpekte
vanviddet i Uganda, som i 2019 fikk 312 millioner kroner
i norsk bistand, som bevilget sine 529 parlamentarikere
penger til ny bil. Regningen kommer på vel 250 millioner
kroner.

I over 13 år har UD gitt norske diplomater ekstra lønn for å
dekke skatt på boliger de bor i gratis. Hvorfor er dette viktig?
Høyesterett har tidligere slått fast at offentlig og privat
ansatte skal likebehandles, og Finansdepartementet advarte
mot ordningen.
EØS-avtalen kostet fastlands-Norge 163 milliarder kroner i
fjor, ifølge avisen Nationen.

Knut Nilsen, leder PDK Kristiansand
Dette var første del av Knut Nilsens gjennomgang av det
offentliges pengebruk i Norge. Andre del kommer i neste
nummer av PDK-magasinet (Nr. 5).

Det som gir mer grunn til bekymring er politikernes og
byråkraters manglende respekt for bruken av skattepenger.
Det virker som disse folkevalgte og ansatte kan leke med statens
og skattebetalernes midler.
PDK-magasinet

13

Annonse

Hvem er hvem i PDK?
DETTE VISSTE DU KANSKJE IKKE OM…

Bluetooth kontroller til din hage!

Veronica
Teige-Lorentzen
Født: 1961. Født og oppvokst på Røa og
Bygdøy. Mesteparten av mitt liv har jeg
bodd i utlandet. USA. Flyttet til London
da jeg var 16 år, som student.
Bosted: Sarpsborg
Gift. Ingen barn, men hund.
Yrke: Politiker. Har jobbet i psykiatrien
i mange år og har utdanning. Også
gått på Det odontologiske fakultet
og er utdannet tannpleier. Tok så
frisørutdannelse og drev min egen
salong i mange år. Nå jobber jeg
også med psykisk helse gjennom
hjelpeorganisasjonen “Hvite Ørn “.
Tillitsverv i PDK: Leder interimstyret i
PDK Sarpsborg
Hva foretrekker du?
Salt eller søtt? Salt
Sommer eller vinter? Sommer
Sjø eller fjell? Sjø
Fisk eller kjøtt? Kjøtt
Sykle eller gå? Gå
Apple eller Android? Android
Buss eller tog? Tog
Tannpirker eller tanntråd? Tanntråd
Hvorfor er du engasjert i PDK?
- Jeg er engasjert i PDK, fordi det er det
beste partiet i Norge. PDK jobber for
Norge og setter vårt land først. Vi er ikke
globalister!!! Vi vil også ta vare på våre
kristne verdier og tradisjoner. PDK har
et meget godt partiprogram. Vi tørr å
snakke der andre tier.

Vanningsmaskiner - spredere - hurtigkoblinger - pumper - styringer - kraner - ventiler

Hvilke saker er viktigst for deg?
Innvandring, eldreomsorg og Nei til EU.
Hvem bør bli statsminister i Norge?
Vel, den er enkel å svare på: Erik Selle.

Tlf. 33 30 86 60

Tønsberg

www.freberg.no

post@freberg.no

Elisabeth Svartrud
Ødegaard
Født: 1969
Bosted: Biri
Gift med Jøran, 3 voksne barn
Yrke: Pedagogisk-psykologisk rådgiver
Tillitsverv i PDK: Lokallagsleder PDK
Gjøvik og nestleder PDK Innlandet

Bjørnar
Gundersen
Født: 1951
Gift med Elisabeth, 4 barn, 6 barnebarn.
Yrke: Pensjonist…(el/autvakt på Herøya).
Bor på småbruk.
Tillitsverv i PDK: Fylkesleder PDK Vestfold
og Telemark og lokallagsleder PDK Skien.

Hva foretrekker du?
Salt eller søtt? Salt
Sommer eller vinter? Sommer
Sjø eller fjell? Sjø
Fisk eller kjøtt? Fisk
Sykle eller gå? Gå
Apple eller Android? Android
Buss eller tog? Tog
Tannpirker eller tanntråd? Tannpirker

Hva foretrekker du?
Salt eller søtt? Salt
Sommer eller vinter? Sommer
Sjø eller fjell? Fjell
Fisk eller kjøtt? Kjøtt
Sykle eller gå? Sykle
Apple eller Android? Android
Buss eller tog? Tog
Tannpirker eller tanntråd? Tannpirker

Hvorfor er du engasjert i PDK?
- Jeg er engasjert i PDK fordi jeg
mener det, mer enn noen gang,
er viktig for kristne å reise seg og
ta sitt samfunnsansvar. Vi må bry
oss om og verne vårt lands kristne
kjerneverdier. Ta kampen og kjempe
for enkeltmenneskers verdighet, frihet,
trygghet og for vårt demokrati. Det må
aldri tas forgitt.

Hvorfor er du engasjert i PDK?
- KrF svikter på vesentlige områder, som
PDK er klare på.

Hvilke saker er viktigst for deg?
- Trygghet og frihet for familier til å
bygge sitt liv etter egen trosfrihet og
overbevisning. Valgfrihet og brukerne
i sentrum i alle typer helse- og
omsorgstjenester. Ja til private skoler
og barnehager slik at foreldre har reelle
valgmuligheter. Enkeltmenneskers
verdighet og gode livsvilkår for familien.
Og i Israel må vi flytte vår ambassade
til hovedstaden Jerusalem, til vårt eget
lands beste.
Hvem bør bli statsminister i Norge?
- Det bør være et menneske med nok
Gudsfrykt til å verne om vårt lands
grenser, vår grunnlov, trygghet og frihet,
og som holder staten så liten som mulig
slik at vi unngår kontroll og inngripen i
vårt liv og vår eiendom. La meg komme
med et ønske: Marita Moltu.

Hvilke saker er viktigst for deg?
De sakene som handler om bibelske
sannheter, men det er også viktig å
bevare nasjonen Norge.
Hvem bør bli statsminister i Norge?
Erik Selle.

BJØRN ENGEN BRØYTING &
TRANSPORT AS

Vi laster opp og kjører
bort jord, stein, pukk
og grus i Grimstad og
Arendal. Ring i dag på
tlf. 95 14 29 65
PDK-magasinet
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Returadresse:
Partiet De Kristne
Postboks 260, 4802 Arendal

ALTERNATIV TIL ELEKTRIFISERING
Denne våren og sommeren har det gått opp for mange at det kan være smart å prioritere
hvilke formål man benytter elektrisk energi til. Grunnen er så enkel at det er begrenset
tilgang til denne typen energi. Når man skal koble riktig energi til riktig formål bør
man anvende termodynamikk og naturvitenskapelige kriterier – ikke politiske slagord.
Undertegnede påpekte i pressen så tidlig som i 2014 at elektrifisering var en dårlig ide og
antydet også at elektrifisering av norsk sokkel kunne resultere i dårligere rammebetingelser
for nåværende og fremtidige næringer.
Stavanger Aftenblad inviterer 25.08.2022 til diskusjon om
alternativer til elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner.
Avisa går relativt langt i å antyde at flytende gassturbiner
med fangst- og lagring (CCS) av CO2 er en alternativ løsning
som bør diskuteres. En navngitt aktør innen slike løsninger
er gitt redaksjonell omtale og det hele fremstår som et
fornuftig alternativ. En slik løsning med flytende CCS (fangst
og lagring av CO2) er – etter mitt syn - et enda dårligere
alternativ enn elektrifisering.
Når man vurderer fangst og lagring av CO2 må man ta med
i betraktningen at verdenshavene er den store regulatoren.
En betydelig mengde av utslipp absorberes av havvann.
Dette enkle faktum gjør CCS meningsløst da fanget CO2
vil kompenseres ved at havene frigir nesten like mye
karbondioksid som er fanget. Når Aftenbladet inviterer til
debatt om alternativer er det viktig å gjøre oppmerksom på
dette forholdet. Slike anlegg legger beslag på en betydelig
mengde kapital og andre innsatsfaktorer som energi,
råvarer og arbeidskraft.

det iverksettes flere slike omstillingstiltak (som f.eks. fangst
og lagring av karbondioksid) kan det ytterligere forsterke
dagens høye priser og mangel på energi.
Setter man fangst og lagring av CO2 inn i et større (globalt)
perspektiv begynner det å bli farlig. I praksis betyr dette at
man reduserer virkningsgraden på forbrenning av kull, olje
og gass. Å fordyre og forringe de desidert største globale
energibærerne kan få store og uante konsekvenser.
Man kan gjerne diskutere alternativer til elektrifisering av
sokkelinstallasjoner. Mitt forslag er at vi benytter kortreist
energi og gassturbiner slik vi stort sett alltid har gjort på
norsk sokkel. Men jeg er åpen for å diskutere alternativer –
fortrinnsvis bedre alternativer.
Hans Borge, Dr.Ing.
Klima- og miljøpolitisk talsperson,
Partiet De Kristne

En av flere sannsynlige årsaker til de høye kraftprisene
er Tysklands «Energiwende». Den angivelig grønne
omstillingen har gitt ugunstige effekter på energiforsyning
og energipriser og fremstår som en trussel mot både
industriens konkurranseevne og privatøkonomi. Dersom

FRA VÅRT HANDLINGSPROGRAM:
Olje og gass:
Partiet De Kristne ønsker å finne og utnytte alle energiressurser på norsk
sokkel som kan utvinnes økonomisk og miljømessig forsvarlig.
Partiet De Kristne vil arbeide for fortsatt olje- og gassproduksjon i Norge.
Vi vil også avvikle alle incentiver og subsidier for å øke andelen el-biler i
Norge, el-ferjer og annen elektrifisering av olje- og gassdrevet energibehov.
Elektrifisering av olje- og gassplattformer skal avvikles. Avgifter på olje, gass
og bensin skal reduseres.
Les hele vårt handlingsprogram på www.dekristne.no

