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Daniel  
Sunnhordvik 
har fått livet  

i gave og  
blitt reddet  

to ganger

En unik samling foredrag og en sterk inspi-

rasjon til å gjenopplive Ja til livet-kampen i 

Norge, gikk ut på tv-skjermen til det norske 

kristenfolk gjennom Visjon Norge forrige 

fredag og lørdag.

Bevegelsen «40 Days for Life», en stillferdig 

bønne- og kjærlighetsaksjon som revolu-

sjonerer abort-kampen både i Amerika og 

Europa, var invitert av pastor Jan-Aage Torp 

og Kristenkoalisjonen til møter i Oslo. 

I Studio 28 var noen av Europas mest kjente 

navn, flere toppadvokater, på plass for å  
inspirere Norge til å beskytte barnet i mors  

liv – som i Polen som forkastet abort-

loven fra kommunisttiden.

 Vipps: 11166

Gi en julegave til  
et inkluderende  
arbeid for barna!

Skann QR-koden,
eller bruk Vipps.

Se innstikket på lørdag 26. november.
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VIL RESTARTE  
JA TIL LIVET

med inspirasjon fra Europa

PASTOR TORP OG KRISTENKOALISJONEN

BRAKTE «40 DAYS FOR LIFE» TIL NORGE

16

430 har bedt frelsesbønn på gaten i Oslo, 25 nye evangelister er blitt trent, under møtekampanjen med Visjon 

Norge ut fra Studio 28 i Oslo, på TV til landet og med evangelister i gatene.

Martin Gellein, nyhetsredaktør i IKAJ:. – Jødenes rett til å forsvare seg mot terrorisme,  
forveksles med arabernes rett til å sprenge seg i luften eller å knivstikke småbarnsforeldre. Jødene lever 
med ryggen mot havet. Men aldri før har de fremstått som mer robuste og uovervinnelige.
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40 DAGER FOR LIVET TIL NORGE
Sist helg var merkedager da «40 Dager 

for livet» kom til Studio 28 i Oslo – og 

til Norge. De var invitert  av Kristen-

koalisjonen Norge og pastor Jan-Aage 

Torp. En ny fase er innledet for Ja til 

Livet her til lands – som nå knytter 

seg til europeiske og amerikanske vin-

nere i abortkampen.
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Av og til er det rett å klippe. Men det går 

an å klippe for mykje også.

Har du ein eller fleire sauer, kan du hauste av 
dei ved å klippe dei. Men du klipper ikkje så 

djupt at du skadar skinnet. Utan skinn vert det 

ikkje ull.

Då eg var liten, fekk eg ein sau av bestefar, 
– ein sau vi stelte vel med. Dermed kunne vi 

hauste ull kvart år, og som avkastning eit lam 
kvart år.

Hadde vi gått for hardt fram og skada sauen, 
eller klipt hovudet av han, – ja, så kunne vi ik-

kje hatt ei årleg avkastning. Det var vanskeleg 

tider i 1940-45.

Utan direkte samanlikning vert det sagt 

at det er vanskeleg tider no. Dagens regjering 

hover inn pengar i statskassa som aldri før. Og 

det er verkeleg i ferd med å skade næringslivet, 
som vi skal leve av.

Eg er ikkje medlem i Frp, men i KrF. Likevel 
synest eg at Sylvi Listhaug har synleggjort gal-

skapen som dagens regjering har presentert i 

forslaget sitt til statsbudsjett.

Eg vil nemne ei viktig næring, som Norge har 
hatt ynskje om skal vekse som ei av våre vikti-

gaste eksportnæringar. Oppdrettsnæringa.

Kva foreslår regjeringa? Dei vil auke 

skatten på næringa med 40 prosent, slik at 
den samla skatten og avgifter vert om lag 85 

prosent.

Kva vert soleis resultatet? Det vert lite igjen 

til å utvikle denne næringa i Norge. Vi bør 

nok passe oss no. Klipper vi for hardt no, vil 
utvikling av oppdrettsnæringa i Norge stoppe 

opp, og alt no er utviklinga i gong i andre land. 
Som i Kina, Sør-Korea, Sør Amerika, USA, og 
fleire andre land.

Skattelegginga på føretak er 22 prosent, 
og så kjem andre skattar og avgiftstillegg. Skat-

tlegging burde aldri overstige 50 prosent til sa-

man. Eit føretak bør ha kapital for utvikling.

Det er klart at oppdrettsnæringa har tent godt 

med pengar, og kunne nok tolt 5-10 prosent  
auke utan at utviklinga i næringa stoppar opp. 

Ei slik auke av skatt burde gå til kommunane 

der oppdrettsnæringa legg beslag på lokale ar-

eal.

Staten si formue har aldri auka meir noko år, 
enn det som skjer i år. Eg er for progressiv 

skattlegging, men det kan gå for langt.

Eg håpar Sp leitar fram sundt bondevit, og ik-

kje let seg presse av SV, og kanskje Ap. Ven-

stresida har alltid vore mest opptekne av kva 

staten kan hove inn, ikkje kva føretaka har å 
områ seg med.

No har eg berre nemnt oppdrettsnærin-

ga, men galskapen i budsjettforslaget går stort 
sett ut over heile næringslivet. 

Også for El-kraftbransjen, som treng fornying 
og utvikling.

AGNAR DAG  
ULSTEIN

Advokater for livet, ikke minst fra Po-

lens advokatforening Ora Bora, Ordo Iuris 
og 40 Days for Life vil også hjelpe oss i 

Norge. 

Kristenkoalisjonens kontakter gir en helt 

ny inspirasjon i norsk abortkamp.

Det er herlig å vite at en ikke står alene i 

kampen. Sterke bevegelser som vinner i 

Europa og Amerika, vil gi oss kunnskap 
i kampen for den grunnleggende men-

neskerett som er retten til liv.

Vår judeokristne arv og syn på 

mennesket absolutte verdi, er utfordret 
av sterke krefter. Men den er verd å 

kjempe for. 

Vi kan ikke la en uvitenskapelig 

forståelse av når du og jeg ble til, få 
ødelegge det som fedrene kjempet fram av 

prinsipper for liv og rettferdighet.

Ja til livet nådde sitt høydepunkt med 

marsjen 10. mai 1986. Siden var Ja til 

Livet-prestene Børre Knudsen, Per Kørner, 
Ludvig Nessa og andre barnets advokater 

og verge.

Ludvig Nessa holder fortsatt vitnesbyrdet 

levende i sine TV-sendinger og webformi-

dling. 

Internasjonale toppfolk fra Ja til livet-

bevegelsen i Europa, blir av stor betydning 
som forsterkning i denne menneskeretts-

kampen. 

ELDRE BLE ADVART MOT Å FRYSE –  

OG AP OG SP MOT Å DØ

Men hvorfor hører ikke Ap og Sp på vel-

gerne som roper så høyt – og redder både 

Norge og partiet sitt? Forslag: La staten sette 

en lav strømpris på 30 øre som før, og la ikke 
EU-bestemme. Så kommer folk  ut av nyfattig-

dom skapt av strømkrisen. Og inflasjonstrigger 
nummer en er knekket. Dyrtid på alt stanser. 

Meld Norge ut av EU-pris-samarbeidet! Men ha 

gjerne strømutveksling med EU –  etter frihan-

delsprinsippet, som Gerd Liv Valla og den alter-

native energikommisjonen sier.

Fortsatt vil stat, fylke og kommune som eier 90 
prosent av kraften, tjene dobbelt opp på strøm-

men, som har en produksjonspris på 10-15 øre.

Det vil og gi inflasjonen en knekk. Det vil 

stanse renteøkningen. Det vil senke matvare-

priser igjen. 

Ferske undersøkelser viser at folk i sør har 

fått 20.000 kroner mindre å rutte med, i nord 
16.000 kroner mindre. Det går ikke. All lønns-

vekst er spist opp. Og Norge får dyrtid og bolig-

krise på toppen. 

Når staten tar tibake norsk suverenitet og be-

stemmer en fast strømpris, er det meste av kris-

en borte. 

Olje- og gassintekter er opp med over 1000 

milliarder ekstra. Norge er rikt. Men strøm-

prisen gjorde oss fattige, og tok bort indus-

triens konkurransefortrinn, som alltid har vært 
rimelig strøm.

Er det verdt for Støre å ofre partiet som nå er 

nede i 16 prosent på gallup, for EUs prissystem 
på strøm? Meningsmålingene er lavere enn på 

100 år. 

Og hvor lenge vil Sp stampe mot brodden 

og godta alt som skader distriktene? Lakseskat-

ten kan bli dødsstøtet for store investeringer i 

nord. Sp, distriktspartiet, som vi håpet skulle 
bli en kraft i kampen mot sentralisering, ligger 
nå med brukket rygg. På vei mot sperregrensen 

på fire prosent, fra nesten 20 prosent på det 
høyeste. 

Det er ingen skam å snu. La staten sette strøm-

prisen til 30 øre og glem EU- børsen.

Det hastar for oss alle. Vær så snill!  Sp og 

Ap trenger ikke å dø og de eldre å fryse!

Sist uke ble eldre advart av medisinske eksperter, via TV, mot skader av å fryse 
ved å spare strøm. Og de to regjeringpartiene, Ap og Sp, ble advart av velgerne 
mot å dø, med de laveste sjokktall på gallup.
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