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Velkommen til min gamle blogg!
Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:
http://blogg.brr.no/
SKEPTISK TIL KRF
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Skrevet av Bj rn Roger Rasmussen i protest kristendom, valg
L rdag - 01. september 2007

I forkant av Stortingsvalget 2009 hentet jeg fram igjen min gode gamle kjepphest: Jeg er
skeptisk til KrF - Kristelig Folkeparti. Jeg liker ikke helt ideen om at alle kristne skal "rotte" seg
sammen i et eget parti. Jeg er heller ikke særlig begeistret for sammenblandingen av politikk og
religion.
Selv regner jeg meg som kristen, men for meg er det ingen automatikk i å stemme KrF. KrF har et politisk syn en
plass mellom sentrum og h yresiden som n dvendigvis ikke passer for alle som er kristne. Det finnes gode kristne
mennesker som finner det vel så naturlig å gi sin stemme til et parti på venstresiden.
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Det som binder oss kristne mer eller mindre sammen er vår tro. Imidlertid kan også kristne tilh re ulike politiske
retninger da vi tross alt er mennesker også. De sakene som Kristelig Folkeparti og Kristent samlingsparti er opptatt
av klarer ikke n dvendigvis å engasjere meg selv om jeg er kristen og dermed innenfor partienes målgrupper. Selv om
enkelte hevder at vi kristne er opptatt av verdier klarer ikke jeg å se for meg at det finnes en objektiv liste med
verdier som n dvendigvis alle kristne kan enes om.
Det er ingen automatikk i at kristne må stemme KrF. Vi kristne b r heller jobbe for å få kristne verdier etc. inn i
ALLE partier!
Se min protestside mot KrF m. m.: http://www.brr.no/kristendom/#krf Jeg er også skeptisk til Kristent
Samlingsparti (KS) og Fremskrittspartiet (FrP), mens denne artikkelen nok "r per" mitt personlige politiske
ståsted.
web.brr.no/serendipity/index.php?/archives/42-Skeptisk-til-KrF.html#extended
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Ellers konstaterer valgresultatene for Stortingsvalget 2009 synkende oppslutning for KrF sin del. Etter valget har de
også hatt en del dårlige målinger, noe som tyder på at partiet sliter med å vinne st tte blant det norske folk. Tydeligvis
flere KrF skeptikere der ute enn bare meg!

OPPDATERT OG UTVIDET ARTIKKEL ER TILGJENGELIG I MIN NYE BLOGG. ARTIKKELEN
HETER: "FORTSATT SKEPTISK TIL KRF".
Kommentarer (0) - Trackback (1)
Sist endret 02.04.2011 14:50

RSS 1.0 feed
RSS 2.0 feed
ATOM 0.3 feed
ATOM 1.0 feed
RSS 2.0 Kommentarer

BLOGGADMINISTRASJON
Åpne login-skjerm

DRIVES AV
Trackbacks
Trackback URI til denne artikkel

GOOGLE THE SITE

PingBack
Begy nn!

Weblog: web.brr.no
Tracked: Okt 04, 21:02

LINKER
Åpne alle | Lukk alle

Kommentarer
Vis kommentarer som (Lineær | Trådet)

BRR ine linke
Blogge
IKT og fo o
Lenke ide

Ingen kommentar

Legg til kommentar
Nav n
Email
Hj emmeside
Som sv ar
på

Lokal Ege

nd

P i a

STATISTIKK
Siste artikkel: 11.07.2010 11:12
120 artikler skrevet
31 kommentarer
220 bes kende denne måned
8 bes kende i dag
1 bes kende inne nå

[ Topnivå ]

Kommentar
web.brr.no/serendipity/index.php?/archives/42-Skeptisk-til-KrF.html#extended

2/3

19.02.12

Skeptisk til KrF - Bj rn Roger Rasmussen (BRR) sin gamle blogg

Enclosing asterisks marks text as bold (*word*), underscore are made via _word_.
Standard emoticons like :-) and ;-) are converted to images.
To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input
box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your
comment cannot be verified correctly.
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