
Kristen Koalisjon Norge er et initiativ for kristen samfunnspåvirkning, som
oppstod tidlig på nittitallet, og som får nytt liv i disse dager.

Torp viser til saker som kristendommens plass i skolen, julegudstjenester,
partnerskap mot mobbing i skole og barnehage, effektive tiltak for å skape
arbeidsplasser og en annen holdning til Israel, som han mener er argumenter
for at den sittende statsministeren bør fortsette.

- Hun har demonstrert en nøktern verdibasert politikk, og arbeidet ut fra en
verdiforankring som ligger i rettsstatens og demokratiets prinsipper, og den

- Erna Solberg har gjennom tre år demonstrert et stødig lederskap som ivaretar Norges samlede behov og sentrale
verdier. Vi ber derfor om at Erna Solberg kan fortsette å lede Norge med stødig hånd. Hun er den beste til å lede landet,
sier styreleder i Kristen Koalisjon Norge (KKN) Jan-Aage Torp.

- Erna Solberg er den beste til å lede
landet
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Best: Erna Solberg er den beste til å styre landet, mener Jan-Aage Torp. FOTO: NTB/Scanpix
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Jan-Aage Torp Kristen Koalisjon Norge (KKN) Høyre

regjeringen Politikk statsbudsjettet Erna Solberg

NØKKELORD

kristne og humanistiske kulturarv. Regjeringen har arbeidet for å skape større
rom for private, lokale og frivillige initiativ, hvilket er særdeles viktig for den
haugianske arv i vårt land, sier Torp.

- Vi merket oss den sterke markering som statsminister Solberg gjorde i
Stortingets spørretime for et par uker siden.

«I Norge har julefeiringen primært dreid seg om Jesus og Gud, og ikke om
nisser og juletrær. Hvis vi mister dette båndet, vil det være et brudd med den
historiske tradisjonen vi har», sa Erna Solberg ifølge Fritanke.no og
understreket at det ville være en unnlatelsessynd «hvis vi skal tilpasse oss så
mye at vi unnlater å ta med oss den viktigste delen av hvorfor vi feirer jul og
hvorfor vi har denne tradisjonen i vår del av verden». Hun hevdet at «alle har
godt av å være med på julegudstjeneste, også barn fra ikke-kristne familier.»

- Erna Solberg bør fortsatt få støtte som statsminister fra KrFs Knut Arild
Hareide. Hun kan lede det grønne skiftet, uten å tvinges inn i klimahysteriet,
sier Torp og advarer mot å følge Venstres Trine Skei Grande i så måte.

- Vi håper på sindighet fra alle ikke-sosialistiske partier på Stortinget, slik at
Erna Solberg kan fortsette å lede Norge med stødig hånd. Hun er den beste
til å lede landet, avslutter Torp.
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Pastor Jan-Aage Torp er styreleder i Kristen Koalisjon Norge. FOTO:
Wikimedia Commons

Enighet i tolvte time
Budsjettavtale i havn

Regjeringen Solberg unngår
kabinettspørsmål og krise, etter harde forhandlinger.
Si din mening om statsbudsjettet!

POLITIKK

Israels ambassadør bygger nye
relasjoner i Nord-Norge

Anmelder hatytringer mot jøder

Fortsatt ingen
budsjettavklaring

– Gjør boikottaksjonen mot
Israel til skamme

Oddbjørg Minos nominert på 2. plass for
KrF i Oslo:
– Vårt verdisyn står fast
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tillatt uten avtale.
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