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I denne 2. utgaven av Bønnemanualen er det gjort en del forbedringer. De viktigste er angivelse av
stortingsrepresentantenes fylke (s. 12-16), samt info om Stortingets Familie- og kulturkomité (side 16).

Flere bønnemanualer?
Skriv til: JatilEkteskapet.no, Postboks 8253, 4676 Kristiansand,
eller ring/SMS 99 23 23 54. Heftene koster kr 5,- pr stk + porto.
Betaling (og evt gaver) sendes til prosjektets konto: 3000.20.87932.

Noen fakta
• Antall ekteskap i Norge (ifølge Statistisk Sentralbyrå):
844.000.
• Antall registrerte partnerskap i Norge (ifølge Statistisk Sentralbyrå):
1.400 – dvs under én promille av den voksne befolkning.
• Antall partnerskap med barn (ifølge Statistisk Sentralbyrå):
125 – dvs at 1/5 promille (1 av 5000 barn) er partnerskapsbarn.
• Antall nordmenn som definerer seg selv som homofile:
1 prosent av den voksne befolkning (ifølge Folkehelsas
Seksualvaneundersøkelse fra 2003) – dvs ca 35.000 mennesker.
• Antall medlemmer i LLH (Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring):
ca 2.000 – dvs at 6-7 prosent av homofile i Norge er med i LLH.
• Antall medlemmer i Åpen Kirkegruppe:
ca 200.

Hva skjer?
KULTUR-REVOLUSJON. I mai 2007 sendte Barne- og Likestillingsdepartementet ut et høringsnotat til forslag om ny ekteskapslov. Partnerskapsloven
vil bli avskaffet. Enkjønnet og tokjønnet samliv vil bli sidestilt som ekteskap.
LOVBEHANDLING. Etter høringsfristens utløp 1. september 2007 blir lovforslaget bearbeidet av departementet. Det legges deretter fram for Stortinget,
som trolig vil stemme over loven rundt påsketider 2008.
INGEN UTREDNING. Det er aldri blitt gjennomført noen offentlig utredning
eller konsekvensanalyse angående en kjønnsnøytral ekteskapslov. Likevel har
både Ap, SV og Venstre programfestet at de ønsker en slik lov. Også Stortingsfolk fra andre partier er på gli. Det betyr at det er flertall for loven i Stortinget.
AVHENGIGE AV GUD. Dersom ikke
Gud griper inn og forandrer politikeres tanker og hjerter, blir loven vedtatt. Vi vil derfor utfordre alle kristne
i Norge til utholdende og målrettet
bønn og faste for at Gud skal gjøre
sitt verk i Stortinget, i de politiske
miljøene og i media. Det er bakgrunnen og målet for dette heftet.
STRATEGISK REDSKAP. Bruk heftet som et redskap i åndskampen vi står
midt oppe i. Be alene og sammen med andre – regelmessig, målrettet og
trofast. La oss være utholdende i bønn helt til Stortinget har stemt over loven,
eller til den er blitt stoppet på grunn av den uansvarlige saksbehandlingen.
BØNN OG ARBEID. Ved siden av å be, oppfordrer vi alle til å engasjere seg på
en eller annen måte i dagens åndskamp. Les mer om dette på side 19.
STØTTE. Denne bønnemanualen støttes av en rekke kirkesamfunn og
organisasjoner. Du finner info om dette på www.JatilEkteskapet.no.
Der legges det også ut nyttige ressurser til bruk i bønnearbeidet.
Ora et labora! Be og arbeid!			
						

Øivind Benestad
Sten Sørensen			


Bønnekalender
til daglig bruk

FORKLARING på kodene i kalenderen:
Bønneemne A, B, C . . . = bokstavene i margen på side 6-11.
Stortingsrepresentantene: Se navnene på side 12-16.
Dag 1 – Bønneemne A (på side 6) og
bønneemne T (på side 10) • Stortingsrepresentant nr 1-6 (på side 12).
Dag 2 – Bønneemne B (på side 6) og
D (på side 7) • Stortingsrepresentant
nr 62-66 (side 13).
Dag 3 – Bønneemner C, M og R •
Stortingsrepresentant nr 7-12
Dag 4 – Bønneemner A, E og U •
Stortingsrepresentant nr 67-71
Dag 5 – Bønneemner F, N og S •
Stortingsrepresentant nr 13-18
Dag 6 – Bønneemner B, G og V •
Stortingsrepresentant nr 19-24
Dag 7 – Bønneemner D, R og X •
Stortingsrepresentant nr 72-77
Dag 8 – Bønneemner A, I og Z •
Stortingsrepresentant nr 100-104
Dag 9 – Bønneemner J, P og S •
Stortingsrepresentant nr 25-30


Dag 10 – Bønneemner K, R og Æ •
Stortingsrepresentant nr 31-36
Dag 11 – Bønneemner B, L og Y •
Stortingsrepresentant nr 123-127
Dag 12 – Bønneemner C, P og Ø •
Stortingsrepresentant nr 138-142
Dag 13 – Bønneemner A, O og V •
Stortingsrepresentant nr 37-42
Dag 14 – Bønneemner E, S og Å •
Stortingsrepresentant nr 160-164
Dag 15 – Bønneemner G, N og B2 •
Stortingsrepresentant nr 143-148
Dag 16 – Bønneemner B, R og Z •
Stortingsrepresentant nr 43-48
Dag 17 – Bønneemner A, H og W •
Stortingsrepresentant nr 78-83
Dag 18 – Bønneemner D, P og A2 •
Stortingsrepresentant nr 105-110

Dag 19 – Bønneemner L, Q og Y •
Stortingsrepresentant nr 128-132

Dag 26 – Bønneemner E, N og Æ •
Stortingsrepresentant nr 89-93

Dag 20 – Bønneemner A, S og V •
Stortingsrepresentant nr 49-54

Dag 27 – Bønneemner A, C og S •
Stortingsrepresentant nr 117-122

Dag 21 – Bønneemner I, R og T •
Stortingsrepresentant nr 149-153

Dag 28 – Bønneemner L, P og X •
Stortingsrepresentant nr 94-99

Dag 22 – Bønneemner M, P og A2 •
Stortingsrepresentant nr 165-169

Dag 29 – Bønneemner B, R og V •
Stortingsrepresentant nr 133-137

Dag 23 – Bønneemner A, J og Ø •
Stortingsrepresentant nr 84-88

Dag 30 – Bønneemner A, E og Z •
Stortingsrepresentant nr 154-159

Dag 24 – Bønneemner O, Q og B2 •
Stortingsrepresentant nr 111-116
Dag 25 – Bønneemner B, D og Å •
Stortingsrepresentant nr 55-61

Salmenes bok – Jesu bønnebok
Lovsalmer: Salme 29 • 33• 65 • 66 • 89A • 95• 100 • 103 • 111 • 113 • 117 • 135 • 136 • 144-150
Skapelseshymner: Salme 8 • 19A • 104 • 139 • 148
Tillitssalmer: Salme 5 • 16 • 17 • 23 • 25-27 • 40 • 41 • 62 • 63 • 67 • 71 • 85 • 91 • 108 • 118 • 121
Takkesalmer. Kollektive: 68 • 107 • 124 • 126 Individuelle: 9 • 18 • 30 • 31B • 34A • 92 • 116 • 138
Klagesalmer med bønn om hjelp. Kollektive: Salme 44 • 60 • 74 • 79 • 80 • 83 • 89B
Individuelle: Salme 3-4 • 7 • 10-14 • 22 • 28 • 31A • 35 • 36 • 39B • 42 • 43 •
			
54-57 • 39 • 61 • 64 • 69 • 70 • 77 • 86 • 88 • 94 • 102 • 109 • 140-142
Botssalmer: Salme 6 • 32 • 38 • 51 • 130 • 143

Visdomssalmer: Salme 1 • 19B • 34B • 37 • 39A • 49 • 73 • 90 • 112 • 119 • 127 • 133 • 139
Læresalmer: Salme 50 • 52 • 53 • 58 • 75 • 81 • 82 • 101 • 115
Historiesalmer: Salme 78 • 105 • 106 • 114 • 137
Kongesalmer: Salme 2 • 18 • 20 • 21 • 45 • 72 • 110 • 132
Salmer om Herren som konge: Salme 47 • 93 • 96-99
Pilegrimssalmer på vei til Jerusalem: Salme 15 • 24 • 120-134
Salmer om Jerusalem og templet: Salme 46 • 48 • 76 • 84 • 87 • 122



Bønneressurser
På sidene som følger, finner du stoff til mange bønnestunder og bønnemøter.
Hver gang du ber, kan du velge ut et par bibelvers og 2-3 bønneemner fra hver av
de fire hovedbolkene. Bruk stoffet til individuell bønn, til bønn i familien, i bønnegruppa, i menigheten og på andre arrangementer. Bokstavene i margen angir
bønneemnene til daglig bruk som det henvises til i Bønnekalenderen på side 4-5.
Når du ber sammen med andre, anbefaler vi at dere deler opp bønnemøtet i forskjellige avdelinger. Ta en pause mellom hver avdeling, snakk sammen om hva
dere vil konsentrere dere om i neste bønneavdeling, og syng eventuelt en sang.
Ta deretter god tid til å be gjennom temaene. Vær også stille og lytt til det Gud vil
si dere. Hvis det er flere grupper i rommet, kan det være lurt å spille en CD med
bakgrunnsmusikk. Derved unngår man å bli distrahert av de andre gruppene.

1. Lovprisning og takk
Bibeltekster som kan brukes til
lovprisning og takk
1 KRØNIKEBOK 29,10-12
Lovet være du, Herre, vår ættefar Israels Gud,
fra evighet til evighet! 11 Herre, din er storheten,
makten, herligheten, æren og høyheten, ja alt i
himmelen og på jorden. Ditt er riket, Herre, og du er
opphøyet og har alt i din makt. 12 Rikdom og ære
kommer fra deg, og du rår over alle ting. I din hånd
er kraft og styrke. Alt har du makt til å gjøre stort
og sterkt. 13 Så takker vi deg nå, vår Gud, og priser
ditt herlige navn.
SALME 145
Jeg vil lovsynge deg, min Gud og konge,
og velsigne ditt navn til evig tid.
3
Stor er Herren, ja, høylovet er han,
uransakelig er hans storhet.
4
Slekt etter slekt skal prise din gjerning,
fortelle om de storverk du gjør.
5
De taler om din herlighet og høye majestet,
jeg grunner på dine under.
6
De taler om dine mektige gjerninger,
jeg forteller om dine storverk.
7
De kaller fram minnet om all din godhet
og synger av fryd om din rettferd.
8
Nådig og barmhjertig er Herren,
langmodig og rik på miskunn.



Herren er god mot alle,
barmhjertig mot alle sine skapninger.
10
Hele din skapning takker deg, Herre,
de som holder din pakt, lover deg.
11
De taler om ditt herlige kongedømme,
forteller om din veldige kraft,
12
for at menneskene skal få kjenne din velde
og den strålende herlighet i ditt rike.
9

Pris Herren for den Han er

A

Bruk gjerne ord og uttrykk fra bibelversene
som er sitert ovenfor – eller fra andre bibelavsnitt. (Se Salmeoversikten på side 5.)

Takk Herren
• Takk ham for kjærlighet og godhet,
for ekteskapet, for barn, for mennesket
som kronen på hans skaperverk.
• Takk ham for hans gode plan med
familien og mor-far-barn-relasjonen.
• Takk Gud for at han også i dag kan
gjøre under og forvandle politikeres
hjerter og tanker.
• Takk for at Gud elsker alle – også våre
meningsmotstandere og dem som ikke
kjenner ham.
• Andre momenter for lovprisning og takk.

B

2. Selvransakelse og bekjennelse
– angående oss selv, Guds folk og Norge
Bibeltekster som kan brukes til
selvransakelse og bekjennelse
2 KRØNIKEBOK 7,14-15
Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over,
ydmyker seg og ber, søker meg og vender om fra
sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folkets
synder og lege deres land. Nå vil jeg ikke lukke
øynene, men lytte til hver bønn som stiger opp fra
dette sted.
NEHEMJA 1,4-11
”... Muren omkring Jerusalem er revet ned, og portene er brent opp.” Da jeg hørte dette, satte jeg meg
ned og gråt. Jeg sørget i flere dager og fastet og
ba til himmelens Gud.
Jeg sa: Å Herre, himmelens Gud, du store og fryktinngytende Gud, du som holder din pakt og viser
miskunn mot dem som elsker deg og holder dine
bud. 6 La ditt øre gi akt og dine øyne være åpne,
så du hører din tjeners bønn, når jeg ber til deg
både dag og natt for dine tjenere israelittene.
Jeg bekjenner de synder som vi israelitter har
gjort mot deg. Både jeg og min fars ætt har syndet. 7 Vi har båret oss ille at mot deg og har ikke
holdt de bud og forskrifter og lover som du gav
din tjener Moses. 8 Kom i hu det ordet du talte til din
tjener Moses da du sa: «Dersom dere er troløse, vil
jeg spre dere blant folkene. 9 Men hvis dere vender
om til meg, holder mine bud og lever etter dem,
da vil jeg samle dere, om dere så er drevet bort helt
til verdens ende, og føre dere til det stedet som jeg
har valgt til bolig for mitt navn.» 10 De er jo dine tjenere og ditt folk, som du har fridd ut med din store
kraft og din sterke hånd. 11 Herre, hør da og gi akt
på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som
gjerne vil frykte ditt navn.
ESRA 9,6-7a
Min Gud! Jeg kjenner meg for skamfull og ydmyket til å vende mitt ansikt opp mot deg, min Gud!
For våre synder har vokst oss over hodet, og vår
skyld er så stor at den når til himmelen. Fra våre
fedres dager og helt til nå har vår skyld vært stor.
Salme 32, Salme 51 og Salme 130 inneholder
tankevekkende stoff til syndsbekjennelse.

”Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv
meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den
onde vei, og led meg på evighetens vei.”
Salme 139,23-24
”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast
og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser
oss for all urett.” 1 Joh 1,9

a) La oss bekjenne vår egen synd
som enkeltmennesker:
(Velg de 2-3 ordene som best beskriver din opplevelse av svikt og synd. Sitt gjerne i stillhet og la
Gud tale til deg.)

• Menneskefrykt
• ulydighet • hovmot
• likegyldighet • et hardt
hjerte • sløvhet
• taushet • latskap
• bønnetørke • liten
avhengighet av Gud

C

• Mangel på kjærlighet overfor mennesker
med homofile og bifile
følelser • Tvil på at Guds
vilje er god og verdt å
kjempe for • Skam over
å bekjenne Jesu navn og vilje •
Andre synder som Gud minner deg om ...

D

b) La oss bekjenne vår synd
som Guds folk i Norge:
(Velg 2-3 aktuelle momenter for bekjennelse og
bønn. Meditér gjerne også over noen uttrykk i
bibeltekstene.)

• Dårlig samsvar mellom lære og liv
• Pengekjærhet • Ghettomentalitet og innadvendt holdning • Partidannelser og splid
• Vår tilpasningsdyktighet til ugudelige
lover og trender • Tvil på Guds muligheter
• Mangel på tro

E



F • Liten evne til å være en konstruktiv mot-

kultur • Mangel på visjon • Sløvhet i forhold
til det 6. bud (Du skal ikke bryte ekteskapet / Du
skal ikke drive hor) • Uvilje mot å følge Jesus
på områder der det koster • Tilbaketrekning
fra samfunnslivet • Ubibelske prioriteringer
• Lite inkluderende fellesskap

G • Lever vi som om Gud ikke finnes?

• Har vi vist fordømmelse eller forakt overfor
meningsmotstandere? • Ser vi flisen i vår
brors øye, men ikke bjelken i vårt eget?
(Matt 7,3) • Minner Gud meg om andre ting?

c) La oss bekjenne synd på vegne
av vårt folk (inkludert oss selv!)
JOHANNES’ ÅPENBARING 3,17-18
17
Du sier: «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler
ingenting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig
og ynkelig, fattig, blind og naken. 18 Derfor gir jeg

deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så
du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med
og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på
øynene dine, så du kan se.
MARKUS 4,19
”Dette livs bekymringer, rikdommens bedrag og
lysten på alle andre ting kveler ordet.” (Jesus)
Velg 2-3 momenter som er relevante:

• Materialisme og Mammon-dyrkelse
• Kravstorhet • Selvgodhet • Likegyldighet
overfor Guds vilje • Fosterdrap

H

• Blasfemi • Bioteknologilover som kan føre
til et sorteringssamfunn • Likegyldighet og
forakt for de 10 bud • Umoral på mange plan

I

• Familieoppløsning og skilsmisser
• Seksualitet som forbruksvare • Pornografi
• Barn som lider pga voksnes valg og
egoisme • Avgudsdyrkelse av mange slag
• Andre synder som Gud minner deg om ...

J

3. Bønn for Guds folk

EFESERBREVET 3,14-21
14
Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15 han som
har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på
jord. 16 Må han som er så rik på herlighet, gi deres
indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. 17
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå
rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. 18 Må dere
sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte
bredden og lengden, høyden og dybden, 19 ja,
kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 20 Han
som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, 21 ham
være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle
slekter og evigheter! Amen.



EFESERBREVET 6,10-18
10
Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!
11
Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere
mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke
mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot
ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor
på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand
på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte
rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje,
15
stå klar med fredens evangelium som sko på
føttene. 16 Hold alltid troens skjold høyt! Med det
kan dere slukke alle den ondes brennende piler. 17 Ta
imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds
ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be
alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn …
1 KORINTERBREV 13,4-7
4
Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig,
den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.
5
Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er
ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. 6
Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede
i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt,
håper alt, tåler alt.

Jesus i LUKAS 6,22
Salige er dere når folk hater dere,
når de utstøter dere og håner dere
og skyr navnet deres som noe ondt –
for Menneskesønnens skyld!

Bønn for oss selv og for
Guds folk
Bruk gjerne et av bibelavsnittene på forrige side
(eller en annen tekst) og be med utgangspunkt i ord
og uttrykk du finner i versene.

K Mer av Åndens frukt:

Kjærlighet • glede • fred • overbærenhet •
vennlighet • godhet • trofasthet • ydmykhet
• selvbeherskelse (Galaterbrevet 5,22).

L La oss be om:
Mot • visdom • enhet • utholdenhet • nåde
og sannhet • forventning til Guds makt og
muligheter, m.m. ….

M • Be om at vi møter våre meningsmotstan-

dere med Jesu sinnelag • Enhet på tvers av
kirkesamfunn og organisasjoner • At Gud
kaller mennesker til å være ”voktere på
muren” • Kristne fagfolk • Stor oppslutning
om ”Ekteskapets dag” 21. oktober 2007.

N • At Gud kaller mange til utholdende og

målrettet bønn og faste for ekteskapet
• Bønne- og fasteukene 21. -28. oktober og

i fastetiden før påske 2008 • Joh 14,21.23:
Tro på at Guds bud og ordninger er gitt i
kjærlighet, til vårt beste. Evne til å kommunisere dette til andre • Be om at Gud utøser
sin kjærlighet i våre hjerter, og at vi er preget av kjærligheten beskrevet i 1 Kor 13,4-7.
• Villighet til å tåle motstand og hån fordi
vi vil følge Jesu bud (jfr Luk 6,22) • Kraft til
ikke å la oss skremme til taushet • Visdom
til å finne gode strategier for å påvirke politikerne.

O

• Kristne politikere i alle partier.
• Norges Kristne Råd – en sammenslutning
av de fleste kristne trossamfunn.
• Kirkesamfunn og organisasjoner.
Be for dem du kjenner best – både ledere
og medlemmer.
• Guds ledelse i vurderingen om kirkene
skal frasi seg vigselsretten dersom kjønnsnøytral ekteskapslov blir vedtatt.

P

• Biskopene: Se Kirkemøtet på s. 18.

Q
R

• Kirkemøtet. Se navnene på s. 18. Velg
gjerne ut ett bispedømmeråd hver gang.
• Kirkerådet Se navnene på s. 18.
• Kirkerådsleder Nils-Tore Andersen
• Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen.
• Prester, pastorer og kristne ledere i
byen/bygda og i fylket. Be konkret for
noen av dem ved navn.

S

4. Bønn for ekteskapet
1 MOSEBOK 1,26-27 og 2,24
27
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde
skapte han det, til mann og kvinne skapte han
dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: ”Vær
fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under
dere!” (...) Derfor skal mannen forlate sin far og sin
mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.
MATTEUS 19,4-7
4
Jesus svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra
begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og

sa: ’ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde
seg til sin hustru, og de to skal være ett.’ 6 Så er de
ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har
sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»
1 TIMOTEUS 2,1-4
Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn
og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.
2
Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi
kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og
verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser,



gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal
bli frelst og lære sannheten å kjenne.
DANIEL 9,18-19
«Min Gud, vend ditt øre hit og hør, lukk opp dine
øyne og se våre ruiner og byen som ditt navn er
nevnt over. For det er ikke i tillit til våre rettferdige
gjerninger at vi bærer våre ydmyke bønner fram for
deg, men i tillit til din store barmhjertighet. 19 Herre,
hør! Herre, tilgi! Herre, gi akt på vår bønn! Grip
inn, dryg ikke – for din egen skyld, min Gud! For ditt
navn er nevnt over din by og ditt folk.»
SALME 127,1-3
Hvis ikke Herren bygger huset,
arbeider bygningsmennene forgjeves.
Hvis ikke Herren vokter byen,
våker vaktmannen forgjeves.
2
Forgjeves står dere tidlig opp,
forgjeves går dere sent til bords
og spiser brødet som dere har slitt for.
Det samme gir han sine venner mens de sover.
3
Se, barn er en gave fra Herren,
livsfrukt er en lønn fra ham.
JEREMIA 8,7-11
7
Selv storken under himmelen
kjenner sine faste tider;
turtelduen, svalen og trosten
passer tiden da de skal komme.
Men folket mitt kjenner ikke
den rett som Herren krever.
8
Hvordan kan dere si: «Vi er vise,
vi har Herrens lov hos oss»?
Skriverne har jo forfalsket den
med sin løgngriffel.
9
De vise skal stå der med skam,
de blir slått av skrekk og fanges i snaren.
De har forkastet Herrens ord.
Hva hjelper da deres visdom? (…)
11
Lettvint vil de lege skaden i mitt folk
når de sier: «Fred, fred!» – og så er det ingen fred.
ROMERNE 1,28
Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om
Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende
dømmekraft.
2 KORINTERBREV 10,4-5
Våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin
kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river
ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som
reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver
tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
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EFESERBREVET 4,14-15
Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste
hit og dit og drive med vinden fra enhver lære,
så vi blir bytte for menneskenes falske spill og
villfarelsens listige kunster. Vi skal være tro mot
sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til
ham som er hodet, Kristus.

Bønneemner
1. Situasjonsbeskrivelse
• Kampen for å bevare ekteskapet som et
samliv mellom mann og kvinne er ikke en
kamp mot kjøtt og blod (Ef 6,12). Husk hele
tiden på at vi ikke kjemper mot politikere
eller medmennesker med homofile og bifile
følelser, men mot åndskrefter og ideologier
som vil demontere en av Guds grunnleggende skaperordninger.
• Be om at Gud vil gi oss det rette fokus:
Vi kjemper ikke mot noen, men for Guds
gode skaperordninger, for barns rettigheter,
for den oppvoksende slekt, for samfunnets
fremtid, for lydighet mot Guds bud og vilje.
Det er en forsvarskamp for mor-far-barnrelasjonen.
• Be om kjærlighet og visdom for oss selv,
slik at vi kjemper med de rette motiver og
med rene våpen.

T

• Landsforeningen for lesbisk og homofil
frigjøring (LLH) har ca 2.000 medlemmer –
inkludert omkring 200 i Åpen Kirkegruppe.
Langt over 90% av dem som har homofile
og bifile følelser, er ikke medlemmer i LLH.
Be for denne tause majoriteten.
• Be for LLH og for homofile aktivister.
• Be for alle som sliter med uønskede
seksuelle følelser.

U

2. Departementet, partiene og
regjeringen
• Be for Barne- og Likestillingsdepartementet: Statsråd Karita Bekkemellem, statssekretær Kjell Erik Øie, saksbehandlere og
rådgivere.
• Familie- og kulturkomiteen på Stortinget
er svært viktig i behandlingen av ekteskapsloven. Se medlemmenes navn på side 16.

V

W • Høringsinstansene. Frist: 1. sept 2007.
• Ledelsen i de politiske partiene.
• Stortingsrepresentanter fra ditt fylke.
• Regjeringen. Se navnene på s. 17.

3. Politikere

X • Mange politikere har for det meste hørt
argumenter om ”diskriminering”. De har satt
seg lite inn i alle de vektige motargumentene. Be om at Gud skal åpne øyne, forstand
og samvittighet hos norske politikere, så de
gjennomskuer overflatiskheten og retorikken i debatten og i departementets forslag
til ny ekteskapslov.
• Be om utsettelse av stortingsbehandlingen pga den elendige saksbehandlingen.
Å gjøre dramatiske endringer i ekteskapsloven uten først å ha en offentlig utredning
av spørsmålet, er uansvarlig. Be om at
mange vil komme til denne konklusjonen.

Y • Politikere flest har tenkt lite over alvoret
og konsekvensene av å foreta en radikal
omdefinering av ekteskapet. Be om ny
kunnskap, innsikt og visdom.
• Be om at Gud vil tale til politikeres hjerter, og at han vil gi dem overbevisning og
mot til å gå imot partiet sitt om nødvendig
– koste hva det koste vil.
• Be om at mange stortingsfolk vil følge sin
samvittighet, så de ikke stemmer for noe de
vil komme til å angre på siden.

4. Barn

Z • Ekteskapsloven har stor betydning for

barn og deres oppvekst. Be om at barneperspektivet, og ikke voksnes krav og
ønsker, må komme i sentrum av debatten.
• ”Barnets beste” er et viktig uttrykk i FNs
Barnekonvensjon. Be om at politikerne må
ha visdom og mot til å ta dette på alvor,
ikke minst når det gjelder utenlandsadopsjon.

5. Media
• Journalister – at de blir mer enn et
mikrofonstativ for aktivisme og politisk
korrekthet. Vilje til balansert framstilling.
• Aftenposten – VG – Dagbladet –
Dagsavisen og andre aviser. (Se side 17.)

Æ

• Fylkets regionaviser og lokalaviser.
• Vårt Land, Dagen, Magazinet, Norge i Dag.
• NRK og TV2.
• Kristne lokalradioer - TV - blader.

Ø

6. Samfunn og åndsklima
• At Gud reiser opp opinionsbærere som
taler med kunnskap, visdom og autoritet.
• Avsløring av manipuleringen med ord og
definisjoner, halvsannheter, usannheter og
myter.

Å

• Be om et nytt åndsklima på Stortinget,
i media, i samfunnet. Mer respekt for
Guds ord og skaperordninger.
• Avsløring av den forførende språkbruken i forhold til ord som ”Diskriminering”,
”Likeverd”, ”Rettigheter”, ”Toleranse”,
”Mangfold”.

A2

7. Mobilisering
• Lokale initiativ: Samtalegrupper, bønnegrupper, stands, utdeling, skriving, kontakt
med politikere, osv. Be om at Gud kaller
mange til å gjøre en innsats.
• Be om at mange vil bidra økonomisk, så
ikke pengemangel skal hindre lokale og
nasjonale tiltak.
• Kan jeg/vi ta noen initiativ? Er vi villige til
å gå i tro?

B2
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Stortingsrepresentantene
Postadresse: Navn, Stortinget, 0026 Oslo • Stortingets sentralbord: 23 31 30 50.
Informasjonene på disse sidene er hentet fra partienes hjemmesider og fra Stortingets
nettsted: www.stortinget.no. Der finner man også en nærmere presentasjon av hver
representant. Bokstavene ved hvert navn angir fylke (se forklaring nederst på side 15).

Arbeiderpartiet

Ap’s nettsider: www.dna.no
Ap’s sekretariat på Stortinget: Tlf 23 31 33 20 & e-post: ap.postmottak@stortinget.no
1. Marianne Agdestein • Ak

13. Eirin Faldet • He

25. Anniken Huitfeldt • Ak

marianne.agdestein@stortinget.no

eirin.faldet@stortinget.no
Tlf 900 13 341

anniken.huitfeldt@stortinget.no
Tlf 908 57 051

14. Svein Gjelseth • MR

26. Thorbjørn Jagland • Bu

svein.gjelseth@stortinget.no
Tlf 905 45 833

thorbjorn.jagland@stortinget.no

15. Gunn Karin Gjul • ST

27. Irene Johansen • Ø

gunn.gjul@stortinget.no
Tlf 992 93 214

irene.johansen@stortinget.no
Tlf 916 55 936

16. Steinar Gullvåg • Ve

28. Espen Johnsen • Op

steinar.gullvag@stortinget.no
Tlf 951 23 925

espen.johnsen@stortinget.no
Tlf 951 36 894

17. Tore Hagebakken • Op

29. Saera Khan • Os

tore.hagebakken@stortinget.no
Tlf 959 72 238

saera.khan@stortinget.no
Tlf 915 73 835

18. Eva Kristin Hansen • ST

30. Rolf Terje Klungland • VA

Tlf 930 82 540

2. Olav Akselsen • Ho
olav.akselsen@stortinget.no
Tlf 23 31 33 20 (sentralbord)

3. Bendiks H. Arnesen • Tr
bendiks.arnesen@stortinget.no
Tlf 992 64 235

4. Jorodd Asphjell • ST
jorodd.asphjell@stortinget.no
Tlf 909 23 225

5. Anne M. Bjørnflaten • Tr
anne-marit.bjornflaten@
stortinget.no Tlf 958 82 670

6. Vidar Bjørnstad • Ak
vidar.bjornstad@stortinget.no
Tlf 930 63 617

7. Thomas Breen • Ho
thomas.breen@stortinget.no
Tlf 950 81 121

eva-kristin.hansen@stortinget.no

Tlf 414 57 581

19. Sigvald Oppebøen
Hansen • Te

31. Tove Knutsen • Tr

8. Berit Brørby • Op
berit.brorby@stortinget.no
Tlf 415 00 794

20. Svein Roald Hansen • Ø

9. Jan Bøhler • Os

Tlf 905 45 391

jan.boehler@dna.no
Tlf 480 28 662

21. Arne L. Haugen • ST

lise.christoffersen@stortinget.no
Tlf 905 56 400

11. Gunvor Eldegard • Ak
gunvor.eldegard@stortinget.no
Tlf 918 76 278

12. Sigrun Eng • Bu
sigrun.eng@stortinget.no
Tlf 415 57 505

svein-roald.hansen@stortinget.no

arne.haugen@stortinget.no
Tlf 909 22 882

22. Ingrid Heggø • SF
ingrid.heggo@stortinget.no
Tlf 970 85 321

23. Britt Hildeng • Os
britt.hildeng@stortinget.no
Tlf 930 63 673

24. Per Rune Henriksen • Ho
per-rune.henriksen@stortinget.no

Tlf 482 69 102
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rolf-terje.klungland@stortinget.no

Tlf 971 13 487

sigvald.hansen@stortinget.no
Tlf 416 37 139

10. Lise Christoffersen • Bu

Tlf 23 31 33 20 (Ap’s sentralbord)

tove.knutsen@stortinget.no
Tlf 901 73 250

32. Silvia K. Kosmo • Ve
s.kosmo@online.no
Tlf 932 87 374
33. Asmund Kristoffersen • MR
asmund.kristoffersen@
stortinget.no, Tlf 930 63 614
34. Gerd J. Kristoffersen • NT
gerd-janne.kristoffersen@
stortinget.no, Tlf 977 20 612

35. Anna Ljunggren • No
anna.ljunggren@stortinget.no
Tlf 909 26 083

36. Hilde Magnusson
Lydvo • Ho
hilde-magnusson.lydvo@
stortinget.no, Tlf 415 66 450

37. Inger Løite • AA

46. Torny Pedersen • No

54. Dag Ole Teigen • Ho

inger.loite@stortinget.no
Tlf 400 60 772
38. Marianne Marthinsen • Os
marianne.marthinsen@
stortinget.no, Tlf 924 19 104

torny.pedersen@stortinget.no
Tlf 930 63 640

dag-ole.teigen@stortinget.no
Tlf 971 59 316

47. Torstein Rudihagen • Op

55. Anette

torstein.rudihagen@
stortinget.no, Tlf 992 27 061

Trettebergstuen • He

39. Torgeir Micaelsen • Bu

48. Reidar Sandal • SF

torgeir.micaelsen@stortinget.
no, Tlf 23 31 30 50 (Sentralbord)

reidar.sandal@stortinget.no
Tlf 916 28 387

40. Sverre Myrli • Ak

49. Ivar Skulstad • He

sverre.myrli@stortinget.no
Tlf 930 63 609

ivar.skulstad@stortinget.no
Tlf 909 23 916

41. Eva M. Nielsen • Fi

50. Hill-Marta Solberg • No

eva-margaret.nielsen@
stortinget.no; Tlf 952 21 122
tore.nordtun@stortinget.no
Tlf 957 09 025

hill-marta.solberg@stortinget.
no, Tlf 23 31 33 20 (Sentralbord)
51. Arild Stokkan-Grande • NT
arild.stokkan-grande@
stortinget.no, Tlf 951 36 836

43. Marit Nybakk • Os

52. Tor-Arne Strøm • No

marit.nybakk@stortinget.no
Tlf 930 63 514

tor-arne.strom@stortinget.no
Tlf 916 27 976

60. Alf E. Jakobsen • Fi

44. Gunn Olsen • Te

53. Eirin Kristin Sund • Ro

gunn.olsen@stortinget.no
Tlf 415 01 615

eirin-kristin.sund@
stortinget.no, Tlf 23 31 33 20

61. Sonja MandtBartholsen • Ve

42. Tore Nordtun • Ro

45. Torfinn Opheim • Ro
torfinn.opheim@stortinget.no
Tlf 918 26 398

anette.trettebergstuen@
stortinget.no, Tlf 930 55 449

56. Truls Wickholm • Os
truls.wickholm@stortinget.no
Tlf 970 87 284

57. Signe Øye • Ø
signe.oye@stortinget.no
Tlf 930 63 568

58. Terje Aasland • Te
terje.aasland@stortinget.no
Tlf 915 77 824

59. Freddy de Ruiter • AA
freddy.de-ruiter@stortinget.no
Tlf 934 00 774
Tlf 23 31 33 20 (Sentralbord)

sonja.mandt-bartholsen@
stortinget.no, Tlf 922 52 044

Fremskrittspartiet

FrP’s nettsider: www.frp.no
FrP’s sekretariat på Stortinget: Tlf 23 31 34 18 & e-post: frp.postmottak@stortinget.no
62. Ulf Leirstein • Ø

69. Carl I. Hagen • Os

76. Per Ove Width • Ve

ulf.leirstein@stortinget.no
Tlf 23 31 32 74

frp.postmottak@stortinget.no
Tlf 23 31 34 22

per-ove.width@stortinget.no
Tlf 23 31 32 65

63. Jon J. Gåsvatn • Ø

70. Siv Jensen • Os

77. Anders Anundsen • Ve

jon-jeger.gasvatn@stortinget.no
Tlf 23 31 32 78

frp.postmottak@stortinget.no
Tlf 23 31 34 18

anders.anundsen@stortinget.no
Tlf 23 31 32 59

64. Vigdis Giltun • Ø

71. Christian Tybring-Gjedde

78. Bård André Hoksrud • Te

vigdis.giltun@stortinget.no
Tlf 23 31 32 71

christian.tybring-gjedde@
stortinget.no, Tlf 23 31 31 97

bard.hoksrud@stortinget.no
Tlf 23 31 32 36

65. Morten Høglund • Ak

72. Per Roar Bredvold • He

79. Kåre Fostervold • Te

morten.hoglund@stortinget.no
Tlf 23 31 30 39

kare.fostervold@stortinget.no
Tlf 23 31 32 38

hans-frode.asmyhr@
stortinget.no, Tlf 23 31 30 18

per-roar.bredvold@stortinget.no
Tlf 23 31 30 69
73. Thore Nistad • Op
thore.nistad@stortinget.no
Tlf 23 31 38 35

67. Kari Kjønaas Kjos • Ak

74. Ulf Erik Knudsen • Bu

81. Henning Skumsvoll • VA

kari-kjonaas.kjos@stortinget.no
Tlf 23 31 30 35

ulf-erik.knudsen@stortinget.no
Tlf 23 31 30 96

henning.skumsvoll@
stortinget.no, Tlf 23 31 31 55

68. Ib Thomsen • Ak

75. Jørund H. Rytman • Bu

82. Åse Schmidt • VA

ib.thomsen@stortinget.no
Tlf 23 31 30 37

jorund.rytman@stortinget.no
Tlf 23 31 30 57

ase.schmidt@stortinget.no
Tlf 23 31 31 48

66. Hans Frode Asmyhr • Ak

80. Torbjørn Andersen • AA
torbjorn.andersen@
stortinget.no, Tlf 23 31 30 45
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83. Øyvind Vaksdal • Ro

89. Åge Starheim • SF

95. Kenneth Svendsen • No

oyvind.vaksdal@stortinget.no
Tlf 23 31 32 12

age.starheim@stortinget.no
Tlf 23 31 32 15

kenneth.svendsen@
stortinget.no, Tlf 23 31 31 66

84. Solveig Horne • Ro

90. Harald Tom Nesvik • MR

96. Jan Arild Ellingsen • No

solveig.horne@stortinget.no
Tlf 23 31 32 06

harald.nesvik@stortinget.no
Tlf 23 31 31 24

jan-arild.ellingsen@
stortinget.no, Tlf 23 31 30 26

85. Ketil Solvik-Olsen • Ro

91. Lodve Solholm • MR

97. Øyvind Korsberg • Tr

ketil.solvik-olsen@stortinget.no
Tlf 23 31 32 13

lodve.solholm@stortinget.no
Tlf 23 31 31 23

oyvind.korsberg@stortinget.no
Tlf 23 31 32 44

86. Arne Sortevik • Ho

92. Per Sandberg • ST

98. Per Willy Amundsen • Tr

arne.sortevik@stortinget.no
Tlf 23 31 31 06
87. Gjermund Hagesæther• Ho
gjermund.hageseter@
stortinget.no, Tlf 23 31 30 86

per.sandberg@stortinget.no
Tlf 23 31 31 37

per-willy.amundsen@
stortinget.no, Tlf 23 31 32 54

93. Tord Lien • ST

99. Jan Henrik Fredriksen • Fi

tord.lien@stortinget.no
Tlf 23 31 32 27

jan.henrik.fredriksen@
stortinget.no, Tlf 23 31 30 63

88. Karin Woldseth • Ho

94. Robert Eriksson • NT

karin-stahl.woldseth@s
tortinget.no, Tlf 23 31 30 78

robert.eriksson@stortinget.no
Tlf 23 31 32 29

Høyre

Høyres nettsider: www.hoyre.no
Høyres sekretariat på Stortinget: Tlf 23313345 & hoyre.postmottak@stortinget.no
100. Erna Solberg • Ho

108. Peter Gitmark • VA

116. Kari Lise Holmberg • Te

erna.solberg@stortinget.no
Tlf 23 31 33 45 (Sentralbord)

peter.gitmark@stortinget.no
Tlf 23 31 32 53

kari-lise.holmberg@
stortinget.no, Tlf 23 31 32 41

101. Per-Kristian Foss • Os

109. Svein Flåtten • Ve

117. Petter Løvik • MR

per-kristian.foss@stortinget.no
Tlf 23 31 31 94

svein.flatten@stortinget.no
Tlf 23 31 32 64

petter.lovik@stortinget.no
Tlf 23 31 31 28

102. Jan Tore Sanner • Ak

110. Inge Lønning • Os

118. Torbjørn Hansen • Ho

jan-tore.sanner@stortinget.no
Tlf 23 31 30 36

inge.lonning@stortinget.no
Tlf 23 31 30 08 (forværelse)

torbjorn.hansen@stortinget.no
Tlf 23 31 31 03

103. Jan Petersen • Ak

111. Sonja Irene Sjøli • Ak

119. Trond Helleland • Bu

jan.petersen@stortinget.no
Tlf 23 31 32 02

sonja-irene.sjoli@stortinget.no
Tlf 23 31 30 34

104. Martin Engeset • Ø

112. Elisabeth Aspaker • Tr

martin.engeset@stortinget.no
Tlf 23 31 32 83

elisabeth.aspaker@stortinget.no
Tlf 23 31 32 48

trond.helleland@stortinget.no
Tlf 23 31 30 53
120. Øyvind Halleraker • Ho
oyvind.halleraker@stortinget.no
Tlf 23 31 30 94

105. Børge Brende • ST

113. André Oktay Dahl • Ak

121. Finn M. Vallersnes • Ro

borge.brende@stortinget.no
Tlf 23 31 32 25

andre.dahl@stortinget.no
Tlf 23 31 30 29

finn-martin.vallersnes@
stortinget.no, Tlf 23 31 32 18

106. Ivar Kristiansen • No

114. Ine Marie Eriksen
Søreide • Os

122. Gunnar Gundersen • He

ivar.kristiansen@stortinget.no
Tlf 23 31 31 57
107. Olemic Thommessen • Op
olemic.thommessen@
stortinget.no, Tlf 23 31 31 74

14

ine-marie.eriksen@stortinget.no
Tlf 23 31 31 86

115. Bent Høie • Ro
bent.hoie@stortinget.no
Tlf 23 31 32 24

gunnar.gundersen@stortinget.
no, Tlf 23313085

Sosialistisk Venstreparti

SVs nettsider: www.sv.no
SVs sekretariat på Stortinget: Tlf 23 31 34 00 & e-post: stortinget@sv.no
123. Inge Ryan • NT

129. Magnar Bergo • Bu

134. May Hansen • Ø

inge.ryan@stortinget.no
Tlf 23 31 31 46 * 95 85 66 90

magnar.bergo@stortinget.no
Tlf 23 31 30 51

may.hansen@stortinget.no
Tlf 23 31 32 77

124. Karin Andersen • He

130. Ågot Valle • Ho

135. Ole Gunnar Ballo • Fi

karin.andersen@stortinget.no
Tlf 23 31 30 74

agot.valle@stortinget.no
Tlf 23 31 30 89

olav-gunnar.ballo@stortinget.no
Tlf 23 31 30 07

125. Heikki Holmås • Os

131. Åsa Elvik • No

136. Bjørn Jacobsen • MR

heikki.holmas@stortinget.no
Tlf 23 31 32 28 * 90 72 71 16

asa.elvik@stortinget.no
Tlf 23 31 31 27

126. Heidi Sørensen • Os

132. Hallgeir Langeland • Ro

heidi.sorensen@stortinget.no
Tlf 23 31 31 91

hallgeir.langeland@
stortinget.no, Tlf 23 31 32 05

bjorn.jacobsen@stortinget.no
Tlf 23 31 31 19
137. Aud Herbjørg Kvalvik • ST
(vara) ahk@stortinget.no
Tlf 23 31 32 26 * 95858645

127. Lena Jensen • Tr

133. Inga Marte
Thorkildsen • Ve

lena.jensen@stortinget.no
Tlf 23 31 32 49

128. Rolf Reikvam • Ak

inga-marte.thorkildsen@
stortinget.no, Tlf 23 31 32 66

137a. Ingvild Malvik • ST
(i permisjon) ingvild.malvik@
stortinget.no, Tlf 23 31 32 26

rolf.reikvam@stortinget.no
Tlf 23 31 30 32

Senterpartiet

Sp’s nettsider: www.senterpartiet.no
SP’s sekretariat på Stortinget: Tlf 23 31 33 94 & e-post: sppost@stortinget.no
138. Magnhild Meltveit
Kleppa • Ro

142. Trygve Magnus
Slagsvold Vedum • He

magnhild.meltveit-kleppa@
stortinget.no, Tlf 23 31 32 07

trygve-slagsvold.vedum@
stortinget.no, Tlf 23 31 30 79 *
951 88 455
143. Eli Sollied Øveraas • MR
eli.sollied-overaas@stortinget.
no, Tlf 23 31 31 34 * 915 58 981

139. Lars Peder Brekk • NT
lars-peder.brekk@stortinget.no
Tlf 23 31 31 39 * 900 91 107

140. Rune Skjælaaen • Ho
rune.skjalaaen@stortinget.no
Tlf 23 31 31 07 * 908 87 117

141. Inger Enger

144. Per Olaf Lundteigen • Bu
per.lundteigen@stortinget.no
Tlf 23 31 30 59 * 915 14 277

inger.enger@stortinget.no
Tlf 23 31 31 75 * 977 64 326

145. Ola Borten Moe • ST
ola-borten.moe@stortinget.no
Tlf 23 31 32 09 * 916 72 125

146. Dagfinn Sundsbø • Ak
dagfinn.sundsbo@stortinget.no
Tlf 23 31 30 19 * 977 65 835
147. Alf Ivar Samuelsen • No
alf-ivar.samuelsen@stortinget.
no, Tlf 23 31 31 61 * 906 66 635

148. Erling Sande • SF
erling.sande@stortinget.no
Tlf 23 31 32 14 * 909 72 531

Fylkesforkortelser:
Ø = Østfold • Ak = Akershus • Os = Oslo • He = Hedmark • Op = Oppland • Bu = Buskerud • Ve = Vestfold
Te = Telemark • AA = Aust-Agder • VA = Vest-Agder • Ro = Rogaland • Ho = Hordaland • SF = Sogn og Fjordane
MR = Møre og Romsdal • ST = Sør-Trøndelag • NT = Nord-Trøndelag • No = Nordland • Tr = Troms • Fi = Finnmark
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Kristelig Folkeparti

KrF’s nettsider: www.krf.no
KrF’s landskontor: Tlf 23 10 28 00 & e-post: krf@krf.no
149. Line H. H. Hjemdal • Ø

153. Dagfinn Høybråten • Ro

156. Ingebrigt S. Sørfonn • Ho

line.hjemdal@stortinget.no
Tlf 23 31 32 56 * 480 82 605

dagfinn.hoybraten@
stortinget.no, Tlf 23 31 32 04

ingebrigt.sorfonn@stortinget.no
Tlf 23 31 30 99 * 930 63 510

150. Hans Olav Syversen • Os

154. Bjørg Tørresdal • Ro

157. Laila Dåvøy • Ho

hans-olav.syversen@stortinget.
no, Tlf 23 31 31 92 * 480 82 627
151. Åse G. W. Duesund • AA
ase.duesund@stortinget.no
Tlf 23 31 30 44 * 930 63 590

bjorg.torresdal@stortinget.no
Tlf 23 31 32 11 * 959 65 330

laila.davoy@stortinget.no
Tlf 23 31 31 14

155. May-Helen Molvær

158. Ola T. Lånke • ST

Grimstad • MR

Tlf 23 31 32 31 * 480 35 465
ola.lanke@stortinget.no

152. Dagrun Eriksen • VA

mhg@stortinget.no
Tlf 23 31 31 18 * 930 63 569

dagrun.eriksen@stortinget.no
Tlf 23313246

159. Jan Sahl • No
jan.sahl@stortinget.no
Tlf 23 31 31 62 * 992 66 135

Venstre

Venstres nettsider: www.venstre.no
Venstres sekretariat på Stortinget: 23313362 & stortingsgruppen@venstre.no
160. Lars Sponheim • Ho
lars@venstre.no
Tlf 23 31 31 05

161. Trine Skei Grande • Os
trine.grande@stortinget.no
Tlf 23 31 31 99

162. Borghild Tenden • Ak
borghild@venstre.no
Tlf 23 31 30 17

163. Odd Einar Dørum • Os

164. Anne-Margrethe
Larsen • VA

167. Leif Helge
Kongshaug • MR

anne-margrethe.larsen@stortinget.no, Tlf 23 31 31 49
165. Gunnar Kvassheim • Ro
gunnar@venstre.no
Tlf 23 31 31 98
166. Gunvald Ludvigsen • SF
gunvald.ludvigsen@stortinget.
no, Tlf 23 31 32 17

leifhelge@venstre.no
Tlf 23 31 31 17

168. André N. Skjelstad • NT
andre@venstre.no
Tlf 23 31 31 36

169. Vera Lysklætt • Fi
vera@venstre.no
Tlf 23 31 30 68

oddeinar@venstre.no
Tlf 23 31 31 82

Stortingets Familie- og kulturkomité
Komiteen spiller en meget viktig rolle i behandlingen av lovforslaget.
Bønn for og kontakt med medlemmer i denne komiteen er strategisk.
Leder: May-Helen Molvær Grimstad, KrF
1. nestleder: Gunn Karin Gjul, Ap		
2. nestleder: Erling Sande, Sp		
Britt Hildeng, Ap			
Tove Karoline Knutsen, Ap		
Espen Johnsen, Ap			

May Hansen, SV
Ulf Erik Knudsen, FrP,
Trine Skei Grande, V
Karin Woldseth, FrP
Olemic Thommessen, H

Departementets høringsnotat kan leses her:
www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/Hoyringar.html?id=1805
Du kan også gjøre et søk på: ”Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par”
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Regjeringen
Mer info finnes på www.odin.no
Jens Stoltenberg

Odd Roger Enoksen

Knut Storberget

statsministeren@smk.dep.no
Tlf 22 24 40 00

Olje- og energiminister,
ore@oed.dep.no, Tlf 22 24 61 01

Justisminister, Tlf 22 24 51 00
postmottak@jd.dep.no,

Kristin Halvorsen,

Erik Solheim

Trond Giske

Finansminister, Tlf 22 24 90 90
postmottak@fin.dep.no

utviklingsminister@mfa.no,
Tlf 22 24 39 00

Karita Bekkemellem

Dag Terje Andersen

Kultur- og kirkeminister,
postmottak@kkd.dep.no,
Tlf 22 24 78 39

Barne- og likestillingsminister,
postmottak@bld.dep.no
Tlf 22 24 24 00

Åslaug Marie Haga
Kommunalminister, Tlf 22249090
postmottak@krd.dep.no

Jonas Gahr Støre
Utenriksminister, Tlf 22 24 36 00
umin@mfa.no

Anne-Grete Strøm-Ericsen,
Forsvarsminister, Tlf 23 09 60 01
agse@fd.dep.no

Helen Bjørnøy,
miljovernministeren@md.dep.no,
Tlf 22 24 57 01

Nærings- og handelsminister,
Tlf 22 24 01 00
postmottak@nhd.dep.no,

Liv Signe Navarsete
Samferdselsminister,
postmottak@sd.dep.no,
Tlf 22 24 90 90

Øystein Djupedal
Kunnskapsminister,
postmottak@kd.dep.no,
Tlf 22 24 90 90

Bjarne Håkon Hanssen,
Arbeids- og inkluderingsminister,
postmottak@aid.dep.no,
Tlf 22 24 84 01

Sylvia Brustad
Helse- og omsorgsminister,
postmottak@hod.dep.no,
Tlf 22 24 84 02

Heidi Grande Røys
Fornyings- og administrasjonsminister, hgr@fad.dep.no,
Tlf 22 24 46 00

Terje Riis-Johansen
Landbruks- og matminister,
postmottak@lmd.dep.no,
Tlf 22 24 90 90

Helga Pedersen
Fiskeri- og kystminister,
postmottak@fkd.dep.no,
Tlf 22 24 64 00

Avisinnlegg?
Vil du prøve deg på et leserbrev? Samarbeid gjerne med andre, og spør i alle tilfelle
noen venner om å komme med konstruktiv kritikk før du sender innlegget til avisen.
På www.norske-aviser.com finner du en fullstendig liste over norske aviser.
Aftenposten: debatt@aftenposten.no
VG: sidet@vg.no (korte innlegg)
debatt@vg.no (lengre innlegg)
Dagbladet: debatt@dagbladet.no
Dagsavisen: debatt@dagsavisen.no
Klassekampen: redaksjonen@klassekampen.no
Morgenbladet: redaksjon@morgenbladet.no
Dagens Næringsliv: debatt@dn.no
Nationen: debatt@nationen.no

Stavanger Aftenblad: debatt@aftenbladet.no
Adresseavisen: innlegg@adresseavisen.no
Fædrelandsvennen: debatt@fvn.no
Bergens Tidende: debatt@bt.no
Nordlys: leser@nordlys.no
Vårt Land: debatt@vl.no
Dagen: debatt@dagen.no
Norge i Dag: redaksjonen@idag.no
Magazinet: magazinet@magazinet.no
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Kirkemøtet

består av medlemmene i landets 11 bispedømmeråd
Mer info finnes på www.kirken.no
OSLO BISPEDØMMERÅD
Knut Lundby, Harald Gundersen, Torstein
Husby, Tania Randby Garthus, Villa Wahl
Stranger, Inger Anne Naterstad, Nora
Edwardsen Mosand, biskop Ole Chr. Kvarme.

MØRE BISPEDØMMERÅD
Aleksander Aasen Knudsen, Anne-Helen
Roaldsnes, Arnhild Foseide Fagerholt, Kjersti
Tytingvåg Rogne, Astrid Ulvestad Øygard,
Petter Dahle, biskop Odd Bondevik.

BORG BISPEDØMMERÅD
Nils-Tore Andersen, Kristin Renate
Solbakken, Wenche Tuman Johnsen, Nina
Elisabeth Lind, Gunnlaug Brenne, Berit
Øksnes Gjerløw, biskop Helga Haugland
Byfuglien.

NIDAROS BISPEDØMMERÅD
Marit Arnstad, Petter Normann Dille, Jakobe
Olea T.H. Juul, Åge Søsveen, Gunn Ågot
Leite, Ingunn Aarseth Høivik, Nils Enar Bertil
Jønsson, biskop Finn Wagle.

HAMAR BISPEDØMMERÅD
Marit Tingelstad, Jenny Skumsnes Moe,
Aslag Lajord, Bjørn Ingvald Eidsvåg, Dag
Landmark, Lars Erlend Kielland, biskop
Solveig Fiske.
TUNSBERG BISPEDØMMERÅD
Hans Petter Jahre, Helene Bjerkestrand,
Kjell Guldvog Staalesen, Kari Espelid, Jørn
Fevang, Terje Fonk, biskop Laila Riksaasen
Dahl.
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD
Terje Hærås, Jorund Andersen, Iselin Aartun,
Jan Olav Olsen, Per Øistein Rogstad, Stein
Reinertsen, biskop Olav Skjevesland.
STAVANGER BISPEDØMMERÅD
Inger Kari Søyland, Svein Arne Lindø, Per
Magne Olsen, Tove Hoftun, Arne Sigurd
Mossige, Norodd Stavenjord, biskop Ernst
Baasland.
BJØRGVIN BISPEDØMMERÅD
Ingvild Theodorsen, Magne Skjeldal, Henny
Koppen, Frode Solemdal, Sissel Vartdal, Roar
P. Strømme, biskop Ole D. Hagesæther.

SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD
Johanne Grønning Mikalsen, Marit
Hermstad, Ole Øystein Lindebø, Edvard-Olav
Stenbakk, Sverre Krutnes, Rolf Steffensen,
Inga Karlsen, biskop Tor B. Jørgensen.
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMMERÅD
Ole D. Mjøs, Randi Karlstrøm, Ingrid Røstad
Fløtten, Solveig Marit Mortensen, Oddhild
Johnsen Klevberg, Ingunn Rinde, Ann
Solveig Nystad, biskop Per Oskar Kjølaas.

Kirkerådet

blir valgt av Kirkemøtet og er ansvarlig for å
sette i verk Kirkemøtets vedtak.
Kirkerådets leder: Nils-Tore Andersen
Kirkerådsdirektør: Jens-Petter Johnsen
Kirkerådets medlemmer:
Nils-Tore Andersen, Sissel Vartdal, Harald
Gundersen, Erlend Kielland, Terje Fonk,
Jorund Andersen, Svein A. Lindø, Kjersti
Tytingvåg Rogne, Petter N. Dille, Johanne
Grønning Mikalsen, Ingunn Rinde, Svein
Malmbekk, Anne Louise Tveter, Arne
Grønningsæter, biskop Olav Skjevesland.

Norges Kristne Råd

består av de aller fleste kristne trossamfunn.
Nettsted: www.norgeskristnerad.no
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Hva kan vi gjøre?
ÅNDSKAMP. Denne bønnemanualen er blitt laget fordi vi tror at kampen for ekteskapet
bare kan bli vunnet med åndelige våpen. Dersom Gud ikke leder, utruster, forvandler og
handler, vil norske politikere snart sørge for å gjennomføre en kulturrevolusjon med dyptgripende konsekvenser for framtidas generasjoner. Tankevekkende nok synes de fleste
politikere ikke engang å være klar over hva som står på spill.
I dagens kultur- og åndskamp trenger vi mer enn menneskelig visdom og kraft. Vi er helt
avhengige av Guds visdom og åndskraft. Dessuten trenger vi å stå sammen.
BØNN og FASTE. Bli med på å gjøre de neste månedene til spesielle bønne- og fastemåneder! Be alene og i familien, men prøv også å finne noen andre du kan be og faste
sammen med. Det gir styrke og utholdenhet.
Sett av regelmessige perioder til å søke Gud i faste. I tillegg til å kutte ut måltider, kan du også
i perioder faste fra TV, internett, aviser, m.m. Bruk den frigjorte tiden til å være i Guds nærhet,
til å søke ham i hans ord og til å be innstendig for landet vårt.
Bønn og faste er grunnlaget for å delta i åndskampen. Men vi er også kalt til å være lys og salt
i samfunnet. Vi oppfordrer deg derfor til å engasjere deg på flere plan. Her er noen ideer:
KUNNSKAP og ENGASJEMENT.
1) Skaff deg kunnskap ved å lese
artikler på www. JatilEkteskapet.no og
på www.MorFarBarn.no Dermed vil du
kunne bidra positivt i samtaler på jobben og med venner og naboer. (Hvis du
ikke har internett, kan du spørre noen
venner om å skrive ut artikler for deg.)
2) Dann en gruppe av venner og
bekjente som ber, samtaler og vurderer
mulige lokale initiativ:
● Gjennomføring av ”Ekteskapets Dag” på søndag 21. okt 2007. Se ressurser på JatilEkteskapet.no
● Organisering av stand med underskriftskampanje og utdeling – f.eks. av teksten på side
20-21. En bearbeidet utgave er trykt opp som en attraktiv brosjyre. Se www.JatilEkteskapet.no
● Kontakt med lokale politikere. Skriv brev/e-post, eller ring. Og aller helst: Avtal et møte.
● Skriv eller ring til noen Stortingspolitikere, f.eks fra ditt fylke (s. 12-16). Still dem gjerne
konkrete spørsmål. La alt du sier og skriver, være preget av saklighet, respekt og ydmykhet.
● Skriv korte leserinnlegg i aviser. Se e-postadresser på side 17. På www.MorFarBarn.no
finner du kunnskap, informasjoner og argumenter til mange leserinnlegg.
● Organiser et tema-, info- eller folkemøte i lokalmiljøet, med talere eller et panel.
● Forbered og invitér andre til å være med på en bønne- og fasteuke, f.eks. 21.-28. okt 2007.
Dette er uken mellom ”Ekteskapets dag” og Den norske kirkes Bots- og bededag.
● Gjør det Gud kaller dere til og som dere blir enige om. Vær kreative! Bryt noen grenser ...
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Ja til ekteskapet –
mellom mann og kvinne

Det finnes gode grunner til å holde fast på
at ekteskapet mellom én mann og én kvinne
står i en særstilling. Her er 7 grunnleggende
momenter:

1. I pakt med Guds ord

Bibelen lærer: ”Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann
og kvinne skapte han dem. Gud velsignet
dem og sa til dem: ’Vær fruktbare og bli
mange, fyll jorden og legg den under dere!’
(…) Derfor skal mannen forlate sin far og
sin mor og holde seg til sin hustru, og de to
skal være ett.” (1 Mos 1,26-27 og 2,24)
”Jesus svarte: Har dere ikke lest at Skaperen
fra begynnelsen av skapte dem til mann og
kvinne og sa: ’Derfor skal mannen forlate
far og mor holde seg til sin hustru, og de to
skal være ett.’ Så er de ikke lenger to; deres
liv er ett.” (Matt 19,4-6)

3. Ikke diskriminerende

Enkjønnet og tokjønnet samliv er vesensforskjellige i sin egenart og i muligheten til
å få barn. Å skjelne mellom dem er derfor
ikke diskriminering, men en velbegrunnet
differensiering. Det dreier seg om to helt
forskjellige biologiske forhold. Ved at en
definerer de ulike samlivsformer forskjellig utifra sin egenart (ekteskap, samboerskap, partnerskap, osv.) gir dette klarhet
og grunnlag for respekt og toleranse.
Partnerskap gir allerede den samme juridiske beskyttelse og forpliktelse som ekteskap.
Dersom politikerne ønsker å etterkomme
krav om adopsjon eller kunstig befruktning
i enkjønnede forhold, kan dette ordnes
innenfor andre lover enn ekteskapsloven.

4. Barnas beste

En familie der mor og far er bevisst sitt
ansvar, er det optimale utgangspunkt for
en naturlig og god oppvekst. Med sine
ulikheter som mann og kvinne vil mor og
far være viktige identifikasjonspersoner,
forbilder og rollemodeller i barnets liv.
Barnepsykologien forteller at dette har stor
betydning for utviklingen av barns identitet
og selvbilde.

2. I pakt med biologien

Enkjønnede og tokjønnede forhold er
grunnleggende forskjellige og må derfor
defineres ulikt. Ekteskapet er en avtale
mellom én mann og én kvinne, mens partnerskap er en avtale mellom to personer
av samme kjønn. Et enkjønnet samliv kan
ikke frembringe barn og tilhører derfor en
annen kategori enn samliv mellom mann
og kvinne. Mor-far-barn-relasjonen er biologisk forankret, og den er en naturordning
som alle sivilisasjoner er avhengig av for å
overleve.
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Så langt som mulig bør de biologiske foreldrene også være de personene som er
juridisk og sosialt ansvarlig for barna.
FNs Barnekonvensjon sier: ”Barnet skal ...
så langt det er mulig ... [ha] rett til å kjenne
sine foreldre og få omsorg fra dem” (Art 7.1).
En ekteskapsforståelse og en lov som åpner
for at mor like gjerne kan erstattes med en
mann, og at far byttes ut med en kvinne,
kan føre til uante konsekvenser for kommende generasjoner.

I Frankrike ble det i 2005 nedsatt en kommisjon av 30 politikere og fagfolk som
skulle vurdere landets lovgivning angående
ekteskap og familie. Et viktig premiss i
kommisjonens arbeid var at barns oppvekst
og rettigheter skulle stå i sentrum, og ikke
voksnes ønsker og krav. I 2006 konkluderte
kommisjonen med at Frankrike ikke bør
innføre kjønnsnøytrale ekteskapslover. I
Norge er det ikke gjennomført en tilsvarende utredning med fokus på barna og
deres rettigheter.

6. Politikernes ansvar

5. Konsekvenser i skole
og samfunn

Stortinget vil med en slik ny lov bidra til en
radikal omforming av samfunnets forståelse
av familie, ekteskap og samliv. Det åpnes
for en utvikling som ingen kjenner konsekvensene av. Noen partier har bundet sine
stortingsrepresentanter til å stemme for en
kjønnsnøytral ekteskapslov. Men uansett
står den enkelte ansvarlig for sin stemmegivning og kan ikke frasi seg ansvaret ved å
dekke seg bak partiprogrammet.

Med en kjønnsnøytral ekteskapslov må
lærebøker, undervisning og eksempler
i skole og barnehage endres. Det vil bli
lovstridig å favorisere én ekteskapsform
fremfor en annen. Mamma-mamma og
pappa-pappa blir definert som identisk
med mamma-pappa. Dette kan skape
usikkerhet og forvirring hos mange barn.
Kjønnsnøytral ekteskapslov er en sosial
konstruksjon som ikke er biologisk begrunnet. Den kolliderer med biologiske
fakta, årtuseners erfaring og allmenn fornuft. Mange lærere vil f.eks. ha store vansker
med å undervise utifra en slik lov. Vil disse
møte yrkesforbud? Ved at loven påtvinges
skoler og barnehager vil dette skape vansker og konflikter i mange lokalsamfunn.
På de fleste samfunnsarenaer forstår man
nødvendigheten av både mannlige og
kvinnelige bidrag. I bedrifter og rundt styrebord har man kjønnskvotering. I skoler og
barnehager bestreber man seg på en jevn
fordeling av kvinnelige og mannlige lærere.
På idrettsarenaer er det kjønnsinndeling.
Men i familien, som er samfunnets viktigste
arena for modning og utvikling, der mener
mange at det er greit med to menn eller to
kvinner som foreldre. Hvor er logikken?

Ekteskapet mellom mann og kvinne har
eksistert i tusener av år og er uavhengig
av statlige beslutninger. Dypest sett har
ikke politikerne autoritet til å omdefinere
ekteskapet. Forarbeidet til den nye loven
har dessuten vært meget kritikkverdig.
Det er ikke gjennomført en eneste utredning, konferanse eller konsekvensanalyse.
Departementets høringsnotat er ensidig
og mangelfullt. Valg av høringsinstanser er
svært skjevt. Høringsperioden er altfor kort.

7. Kirkesplittende

Det norske samfunn har i 1 000 år vært
grunnlagt på bibelske verdier og en kristen
kultur, der ekteskapet mellom mann og
kvinne er et bærende element. Biskopene
i Den norske kirke stilte seg i 1997 bak
følgende utsagn: ”Å sidestille heterofilt
ekteskap med homofilt samliv er i strid med
grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen
og må anses som kirkesplittende vranglære.”
Både i 2004 og 2005 ble forslaget om
kjønnsnøytral ekteskapslov avvist av samtlige biskoper. I Lærenemnda 2006 var 19
av 20 medlemmer enige om at enkjønnet
samliv ikke kan sidestilles med ekteskap.
Det overveldende flertall av kirker i verden
har samme overbevisning. Å innføre en ny
teologi og forståelse av ekteskapet vil føre
til store hindringer i felleskirkelig arbeid
– både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på www. JatilEkteskapet.no og www.MorFarBarn.no
En bearbeidet utgave av denne teksten er trykt som en brosjyre til utdeling. Se www.JatilEkteskapet.no
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Tips om bønn og faste
Felles bønn
På et bønnemøte vil det som regel være
viktig å variere de forskjellige avdelingene
av møtet. Forutsigbar rutine kan virke drepende på bønnegleden og engasjementet.
Her er noen konkrete tips til variasjon:
• Bønn i plenum • Bønn av møteleder
• Parvis • I grupper på 3-6 • Individuell bønn
• Felles bønn med utgangspunkt i bibelvers
• Stillhet og individuell meditasjon over en
bibeltekst • Bønnestasjoner i bygningen
• Bruk av symboler og gjenstander (lys, kors,
bilder, osv) • Bønnevandring utendørs (f.eks.
til forskjellige offentlige bygninger) • Sitte
på stoler • Knele • Sitte på gulvet • Ligge ned
• Holde hverandre i hendene • Sitte eller stå
i ring • Gå rundt i rommet • Bevisst bruk av
musikk, både levende og på CD.

To råd:
1) Del opp bønnemøtet i 3-5 avdelinger,
der dere konsentrerer dere om noen hovedtemaer i hver avdeling.
2) Be korte bønner. Ikke nevn mer enn 1-2
ting i hver bønn. Be heller flere ganger. Dersom førstemann innleder med en lang bønn
som dekker alle bønneemnene, kan noen
oppleve at det er vanskelig å be etterpå.
Emnene er på en måte ”brukt opp”. Resultatet kan lett bli taushet, og at bare de mest
frimodige og erfarne ber høyt.
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Faste
”Når dere faster ...” sa Jesus i Matt 6,16.
Han sa ikke: ”Hvis dere faster ...”.
Faste er nevnt over 70 ganger i Bibelen.
Moses fastet. David fastet. Elia fastet.
Nehemja fastet. Paulus fastet. Og ikke minst:
Jesus fastet. Kanskje det er på tide at vi også
gjør det – ”i en tid som denne” (Ester 4)?

Noen praktiske råd
1) Når du faster, er det viktig å drikke mye
vann eller juice. Det er sunt, det lindrer
sultfølelsen, og det kan hindre eventuell
hodepine eller annet ubehag.
2) Pass på at du bruker en god del av den
frigjorte tiden til å søke Gud i Bibel og bønn.
Det er der kraften ligger.
3) En enkel form for faste er å avstå fra noen
typer mat, eller bare fra ett måltid. Prøv ut
ulike former for faste og se hvordan det
fungerer.
4) Ikke begrens faste til bare å dreie seg
om mat (Jesaja 58). Gjennomfør også fasteperioder i forhold til andre ting i livet som
du kanskje bør få et friere forhold til.
På nettstedet www.JatilEkteskapet.no kan
du finne mer stoff om fastens åndelige og
praktiske sider.

Noen bibelvers om faste
3 Mos 16,29-31• Nehemja 1,4; 9,1 •
Ester 4,3.16 • Salme 69,11 • Jer 36,9 •
Joel 2,12-15 • Sakarja 8,19 • Matt 4,2 •
Matt 6,16-18 • Matt 9,14-15 • Luk 2,37 •
Apgj 13,2-3 • 14,23
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Opprop for

Ekteskapet

Regjeringen har lagt fram et forslag til ny ekteskapslov som innebærer en
grunnleggende endring i forståelsen av hva et ekteskap er.
Vi mener at det norske samfunn bør fortsette å definere ekteskapet som et
samliv mellom mann og kvinne. Alternative samlivsformer kan reguleres
innenfor andre lovverk enn ekteskapsloven.
Vi vil oppfordre Stortinget til å avvise forslaget om en
kjønnsnøytral eller felles ekteskapslov.
Navn 			

Postnr

Sted

Send inn ark med underskrifter til Ekteskapet.no, Postboks 8253, 4676 Kristiansand.
Underskriftskampanjen avsluttes 1. mars 2008.
Dette oppropet er uavhengig av andre opprop for ekteskapet. Vi oppfordrer derfor alle til å skrive under,
selv om de tidligere har satt navnet sitt under liknende opprop .

Dette oppropet ligger på www.ekteskapet.no. Skriv ut papirlister fra nettstedet eller
kopier skjemaet ovenfor og bli med på å samle underskrifter blant venner og naboer.
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Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.

JatilEkteskapet.no
Postboks 8253, 4676 Kristiansand
Prosjektkonto: 3000.20.87932

