Menighetenes verdidebatt
Valget 2019
- KrF må sette verdiagendaen!
Flere av storbyene har hatt gode erfaringer med å ta initiativ til en verdidebatt før valget i en av de
større kristne menighetene. Mange aktive kristne velgere er opptatt av verdispørsmål.
Ideen er å invitere et bredt spekter med partier sette verdispørsmål på dagsorden i en debatt. Da kan
vi samtidig vise fram KrFs politikk slik at vi sikrer så mange stemmer som mulig fra «aktive kristne
segmentet»

Forberedelser på en god verdidebatt!
•

Finn en samarbeidskirke som vil være vertskap.

•

Sikre seg en god debattleder som kan lede debatten

•

Sikre deg kontrast i debattanter

•

Ha gjerne et kulturelt innslag i åpning og som overganger mellom tema og til slutt kan være en
god ide, nevn gjerne artist/musiker i invitasjon.

•

Ramme: ca.90 minutter

Promotering
•

Send invitasjon ut til mange menigheter, be dem informere om debatten.

•

Etabler et Facebook-arrangement og utfordre folk til å dele hva de ønsker at politikerne skal diskutere/ svare på

•

Send pressemelding til lokale medier om arrangementet.

•

Finn en god representant, helst toppkandidat, som tar debatten fra KrFs side.

•

Bruk nettverket i lokallaget/fylket.

Tips til debattleder
•

Forberede debatten etter tema og lage korte introduksjoner på hvert tema på forhånd.

•

Partiene får 1 ½ eller 2 min i starten til å snakke uforstyrret på et gitt tema.

•

Er spørsmål fra salen et godt format?

Forslag til tekst invitasjon til debattdeltakere
Tittel: «NAVN PÅ KIRKE inviterer til den store verdidebatten - valget 2019»
Tekst:
«Takk for at du bruker engasjementet og livet ditt på å være med å påvirke samfunnet vårt. Takk for
all tiden du legger ned for å bidra til å gjøre Norge og verden til en enda bedre plass å være. Vi i NAVN
PÅ KIRKE opplever at vi er heldige som kan drive menighet i et land med et sterkt demokrati, trosfrihet og politikere som ser verdien av å kjempe for dette.
NAVN PÅ KIRKE ønsker å invitere deg til å delta i en valgdebatt sammen med andre partiledere om
verdier og samfunnsansvar i Bergen søndag X. september 2019 klokken 19.00-20.30 på Ricks Teater .
Vi lover en spennende debatt med dyktige konferansierer, bra musikk, en full sal, og en mulighet til å
snakke til et ungt og engasjert publikum. Vi håper dere ser dette som en spennende anledning til å
snakke direkte til mange mennesker i Norges nest største by. Vi antar også at vi vil på plass en avtale
om direktesending av debatten hos et nyhetsmedium for å nå et enda større publikum.
Debatten vil som nevnt handle om verdier og samfunnsansvar, men det er naturlig å avgrense dette
noe. Debattlederne vil ta opp saker som blant annet barnefattigdom, ideell sektor, trosfrihet, menneskeverd og verdiskapning.
Fra de andre partiene stiller: Navn på debattanter.

Denne malen er hentet fra Stavanger og IMI kirken sitt opplegg. I Bergen har man gått for et litt annet opplegg:
Menigheten tok helt eierskap til det og kjørte med full trøkk på lovsang og ordinær møtestil, før pastoren hadde en
kort innledning, og så debatt. Da vil ikke andre partier opplever at KrF styrer. Og de forskjellige partiene får en opplevelse av hva det innebærer å være i en moderne menighet

