
Kristendommen fjernes fra speiderløftet, nå skal det
være «livssyn»
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Norges speiderforbund har vedtatt et nytt speiderløfte for å møte ikke-troende. «Jeg

lover etter beste evne å søke mitt livssyn», lyder det nye løftet.

Lørdag stemte et stort �ertall av representantene på forbundets landsmøte

Speidertinget for andre gang over forslaget til nytt speiderløfte, slik det kreves for

endringer i forbundets grunnregler.

Inntil dagens vedtak hadde løftet følgende ordlyd: «Jeg lover etter beste evne å være

åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Lørdag ble løftet endret til: «Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre

og leve etter speiderloven».

– Vi har vært opptatt av å kunne inkludere �est mulig, forklarer speidersjef May-Britt

Roald.

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med om lag 19.000

medlemmer.

(©NTB)
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 Bli med i diskusjonen ...
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 • Svar •

Balalaika • for 12 dager siden

Jada, vi er mange som vet at dette bare er starten. Slik blir det, hver dag, hver uke, hver måned
og hvert år - i tiår - i generasjoner - i all tid fremover. Kun ett mulig alternativ utover total
underkastelse.

Bare så synd at ikke fler har opplevd det som kommer, sett det selv, da hadde ikke dette
skjedd?

Naive godhetsapostler sitter fortsatt og tror de skal få noe annet, de som ikke engang vet hva
de har invitert hjem i eget land.
31△ ▽

 • Svar •

Klaus Myrvang  • for 11 dager siden> Balalaika

merkelig at det står ei batixheks bak
1△ ▽

 • Svar •

Vandre_Falk • for 12 dager siden

Den gang nordmenn flest holdt det bibelske og åndelige både nært og hellig, var vårt land trygt
og godt å leve i. Vi hørte sjeldent om att noen hadde gått så langt att de drepte ett annet
menneske, heller ikke hørte vi ofte om voldtekt, ran eller hærverk.  
Men så kom aviser, så radio, så TV og i dag internett, hvor onde og sterke krefter, som hater
sannheten og når like inn i hodet til mennesket. Og hvordan det har gått, ja det ser vi tydelig
rundt oss.  
Det finnes til og med gale mennesker som forsvarer dette, kaller frafallet fra vår Guds tro
"mangfold" og "utvikling".  
Den som leser sin bibel og tror fullt og helt att Jesus Kristus stod opp fra de døde, ser hva som
er i ferd med å skje. Det er forferdelig trist å se sitt land, det samfunnet man har vokst opp i,
revet i filler av frekke, utspekulerte og ondskapsfulle krefter. Men Jesus sa att alt dette må skje
og att vi ikke skal være redde, for Guds plan kan ingen hindre.
28△ ▽

 • Svar •

barentsområdet  • for 12 dager siden> Vandre_Falk

Enig med deg;men hvorfor vil prester og biskoper på død og liv ha masseinnvandring av
muslimer til norge,når det er spikeren i kista for kristendommen ?

En gang var hele midtøsten kristent-nå er det bare ca 10 millioner kristne koptere igjen i
egypt;resten av de kristne er jaget ut eller drept av islam !

Det er kun Israel som kan stå opp mot islamske land i midtøsten,;jødene har lært sin
lekse gjennom alle sine drepte. Nå har de bygget mur og forsvar,de har lært gjennom
livets harde skole.

Biskoper og prester vil ha statlig støtte til moskeer,;mens kirkene råtner opp; pga
menglende bevilgninger til vedlikehold.

Klarer sosialistene,ateister og islam å ta knekken på kristendommen-da er det slutten på
det siviliserte europa,;da overtar islam !

Den dagen det dukker opp et islamsk folkeparti som vil inn i regjering(blir mye større enn
krf) da får vi føle islam på nakken i Norge !
11△ ▽

 • Svar •

Roy Thorbjørnsen  • for 12 dager siden> Vandre_Falk

Hvilken kristen trosretning tilhører du om jeg tør spørre, det er ikke "statskirken"
ihvertfall.
2△ ▽

 • Svar •

Vandre_Falk  • for 11 dager siden> Roy Thorbjørnsen

Nei det har du helt rett i. Statskirken meldte jeg meg ut fra for 25 år siden, om de
virkelig strøk navnet mitt vet bare de. Nå er jeg medlem av den eneste sanne
kirke, Jesus Kristus, alfa og omega, begynnelsen og enden, hvor alt til slutt skal
forenes etter att det onde er skilt fra. 
Jeg står vel enda som medlem i en pinsemenighet, men er alt for dårlig til å følge
det opp.  
Det er nesten tjue år siden jeg hadde noe kontakt med dem, så jeg har blitt litt
usikker på hvordan de har utviklet seg. Men jeg håper og tror virkelig att de
fremdeles tilber og dyrker sannheten og att de ser hva som er i ferd med å skje i
både i verden og i landet vårt og med samfunnet vårt.  
Jeg håper inderlig att ikke politisk "korrekthet" har ødelagt for pinsekirken også,
som det har gjort for det aller meste i vårt samfunn i dag.  
Kanskje på tide å ta seg en tur, bare for å se hvordan det står til og få seg litt
føde i samme slengen?
1△ ▽

 • Svar •

Roy Thorbjørnsen  • for 9 dager siden> Vandre_Falk

https://kirken.no/nb-NO/om-... Her kan man sjekke om man er medlem i
"Statskirken" >>>Ville forøvrig aldri satt min fot i en pinsemenighet da jeg
mener tungetale er påvirket av guder som seiler under falskt flagg. Er
forøvrig enig i mye av det du skriver ellers.
△ ▽

Denne kommentaren ble slettet.

 • Svar •

Vandre_Falk  • for 11 dager siden> Guest

Da tror jeg du må ha drømt om meg, for jeg har aldri skrevet til noen om
hvilke "jordisk" menighet jeg hverken vanker i eller tilhører. Kommentaren
over er en "first", siden han spurte syntes jeg han burde få ett svar.
1△ ▽

 • Svar •

Sig Johansen  • for 12 dager siden> Vandre_Falk

Tror ikke på at den negative utviklingen innenfor moral og felleskap nødvendigvis har
noe med troen på Gud og Jesus å gjøre, men at det er fundamentalt viktig for mange
mennesker å ha et felles ståsted og tilhørighet er jeg ikke i tvil om, selv om de fleste ikke
vil innrømme dette i et samfunn som er sterkt preget idealisme. Derfor søker mange
ubevisst mot erstatninger til kirken og kristendommens felleskap for å forsøke å unngå
ensomhet, da havner dessverre noen i organisasjoner som også kan fremstå som
religion og "hjernevasking". 
Vi mennesker er i all hovedsak "flokkdyr", og sterke felleskap kan løfte de svakeste til
personlig utvikling. 
Når det gjelder tidligere tiders religionsmakt er det nok av eksempler av maktmisbruk fra
prestestanden som ikke er tillitsvekkende, og det har ødelagt mange, særlig barn, så
sånn sett er det bra at prestestanden og kirken er blitt "vingeklippet" for tidligere
samfunnsmakt. 
Jeg påstår at hovedårsaken til at råskapen er blitt "ufarliggjort" og har befestet seg hos
yngre mennesker kan vi takke film og spillindustrien for. Særlig de siste 40 åra er vi blitt
oppfostret med stadig grovere vold fra verdens største produsent og eksportør i vest i
alle mediekanaler som finnes. Klart at dette påvirker unge formbare sinn gradvis i ulik
grad. Det var tidligere en president med navn Bush, husker han stod med bibelen i ene
hånda og snakket om hevn i guds navn, veldig dårlig reklame for de som tror ærlig og
oppriktig på kristendommen.
2△ ▽

 • Svar •

🇸🇦 The 🇸🇦 West 🇸🇦🙊🙉🙈  • for 12 dager siden> Sig Johansen

Mennesker er ikke dyr langt mindre "flokkdyr" mennesker er ulike og forskjellige i
sterk kontrast til dyrene som bare følger sine instinkter.
3△ ▽

 • Svar •

Arthur Heimlath  • for 12 dager siden> 🇸🇦 The 🇸🇦 West 🇸🇦🙊🙉🙈

Grande er dyr i drift. Heldigvis, flokken er liten. De får alle plass i
Elvestuen.
2△ ▽

 • Svar •

vibelator  • for 11 dager siden> Arthur Heimlath

Ha ha ha ha ha ha....
△ ▽

 • Svar •

Norvegia  • for 12 dager siden> Vandre_Falk

Godt sagt Vandre_Falk, takk!
1△ ▽

Denne kommentaren ble slettet.

 • Svar •

Vandre_Falk  • for 11 dager siden> Guest

Forhåpentlig søsken i Kristus?
△ ▽

 • Svar •

Spikeren  • for 11 dager siden> Vandre_Falk

Den nye verdensreligionen http://spikerscorner.blogsp...
△ ▽

 • Svar •

Geir Erik Øvrebø  • for 12 dager siden> Vandre_Falk

Den første Norske Avis kom på 1700-tallet og radioen kom på 20 tallet så at du syntes å
huske tiden før disse virker svært usannsynlig.

At man hørte mindre om drap, ran og voldtekt før man hadde radio og TV virker
sannsynlig, men det betyr ikke at det var mindre av det av den grunn. Hvis vi ser på
fakta så kan vi jo se på denne: https://www.ssb.no/a/publik...

Her ser man tydelig at antall drap pr 100.000 var like høyt rundt 1880 som i begynnelsen
av 2000 tallet. Etter dette har drapstallene gått ned i Norge. Etter 2004 har raten fortsatt
å synke:

https://www.politiet.no/glo...

Om du er gudfryktig bør lese 2. Mosebok 20:16.
△ ▽

 • Svar •

Vesper  • for 12 dager siden> Geir Erik Øvrebø

Har du lest statistikken du legger ut? Den omhandler jo død pga ulykker, sykdom
og selvmord osv i tillegg til eventuelle mord og drap. Jeg tror nok Vandre_Falk
har rett i sin påstand.
2△ ▽

 • Svar •

Geir Erik Øvrebø  • for 11 dager siden> Vesper

Du har rett, jeg var litt kjapp. "Volsomme dødsfall" er alle kategoriene
samlet. Men i figur 5. så vises drap selv om denne er utydelig og
vanskelig å tolke siden den ikke viser antall drap, men andelen drap av
voldsomme dødsfall, men noen eksplosjon i antall drap syntes det ikke å
være.

Når en kommer med så bastante påstander som Vandre_Falk så holder
det ikke å tro.
△ ▽

 • Svar •

Ronny Ditlefsen • for 12 dager siden

Snakk om å "utrydde seg selv" - det er nesten tragisk'komisk.!
11△ ▽

 • Svar •

Kristoffer • for 12 dager siden

“Over a half century ago, while I was still a child, I recall hearing a number of old people offer
the following explanation for the great disasters that had befallen Russia: "Men have forgotten
God; that's why all this has happened." Since then I have spent well-nigh 50 years working on
the history of our revolution; in the process I have read hundreds of books, collected hundreds
of personal testimonies, and have already contributed eight volumes of my own toward the
effort of clearing away the rubble left by that upheaval. But if I were asked today to formulate as
concisely as possible the main cause of the ruinous revolution that swallowed up some 60
million of our people, I could not put it more accurately than to repeat: "Men have forgotten God;
that's why all this has happened.” Aleksandr Solzhenitsyn
9△ ▽

 • Svar •

Helge Fischer • for 12 dager siden

Når skal kirken slutte å snakke om Gud og Jesus?
13△ ▽

 • Svar •

densensurerte  • for 12 dager siden> Helge Fischer

Har de ikke slutta?
2△ ▽

 • Svar •

Johannes  • for 12 dager siden> densensurerte

For lenge siden.
2△ ▽

 • Svar •

barentsområdet • for 12 dager siden

Allah akbar blir nok en del av morgenbønnen heretter,;og alle norske speidere må vende seg
mot mekka,mens de sitter bøyd med ræva i været på sitt bønneteppe !
7△ ▽

 • Svar •

Arthur Heimlath  • for 12 dager siden> barentsområdet

På bønneteppet navigerer de seg frem til Mekka ved å inhalere lukten fra de to bajasene
foran, Kjell M. og Knut A.
2△ ▽

 • Svar •

vibelator • for 12 dager siden

Husker godt den gang da FRP fikk så hatten passet når de snakket om snikislameringen av
norge. Så utrolig rett FRP hadde.

Nå er FRP i regjering og helt handlingslammet når erna kvesser blyanten for å undertegne
selvmordsavtalen med FN i desember.
7△ ▽

 • Svar •

bitten • for 12 dager siden

Alt som handler om kristendommen i navnet sitt skal vrakes , kastes vrak på som blir 
sette på som spedalskheten selv , for at vi ikke skal tilpasse oss radikalisme , Islam .
7△ ▽

 • Svar •

Sverre Høegh Krohn • for 12 dager siden

Man forlater Gud og tror det gjør oss "frie". Sannheten er at det gjør oss svake. Vår gudstro er
som et beskyttende lag. Vi har noe å tro på. Vi har en organisasjon, en struktur. Mangelen på
gudstro gjør oss svake og lette å invadere, infiltrere og destruere.
6△ ▽

 • Svar •

barentsområdet  • for 12 dager siden> Sverre Høegh Krohn

Kristendommen har vært med oss i tusen år,;hele velferdssamfunnet er bygd rundt
oss,med kristendommen som selve bærebjelken,

Hva skjer med oss og etterkommerne våre,;når vi lar sosialister, ateister,og islam-bryte
ned vår over tusen årige kulturhistorie ?

Allerede ser vi midtøsten tendenser rundt oss,der man ikke lenger får si hva man vil,;all
kritikk av islam er nå regnet som rasisme,og kvinner fra muslimske land krever å få
bære burka og hijab,kritikk av profeten er blasfemisk sier koranens voktere.

I pakistan dreper de kristne,brenner ned kirker, og regner all kritikk av profeten som
blasfemisk,og dømmer kristne til døden uansett !

Fremtiden til europas kristne ser mørk ut,;men alt jævelskapet som nå skjer står i
bibelen, sier de skriftlærde-den som lever får se om det er sannheten.
4△ ▽

 • Svar •

🇸🇦 The 🇸🇦 West 🇸🇦🙊🙉🙈 • for 12 dager siden

Kristendom ut islam inn.
5△ ▽

 • Svar •

Arthur Heimlath • for 12 dager siden

La oss be.
5△ ▽

 • Svar •

E. Vik-Hansen • for 12 dager siden

Velkommen til tåkeleiren!
5△ ▽

 • Svar •

Roy Thorbjørnsen  • for 12 dager siden> E. Vik-Hansen

Speiderlåten:

▶

1△ ▽

 • Svar •

Nebb Ukadnesar • for 12 dager siden

Dette er ikke KFUM?
5△ ▽

 • Svar •

Arnhild Gjendem • for 12 dager siden

Dette er bare tragisk! David Powell grunnla speiderbevegelsen på klart kristen grunn!!!! Men
hvorfor er speiderlederne så feige og tannløse?

Nå kommer også "Nå tennes tusen vinterlys", JULETIDEN er omskrevet til vintertiden for ikke å
støte noen! IKEA og andre annonserer nye "vintervarer" i stedet for julevarer!

JULEHØYTIDEN har et fantastisk budskap! KRISTI fødselsfest, GUD ble menneske for å frelse
oss! Det er bare RÅSTERK SANNHET som setter folk FRI og gir MENNESKEVERD, FRIHET
og FREMTIDSTRO! Nå må vi våkne og kjempe for vår kjempebra kristne kultur og vår flotte
kristne verdier!
4△ ▽

 • Svar •

barentsområdet  • for 12 dager siden> Arnhild Gjendem

Prester og biskoper og politikere fra krf;er det som i dag er med på å ødelegge for
kristendommen,pga deres iver etter å kalle alle som kritiserer islam for rasister-og ved å
legge til rette for islam gjennom masseinnvandring;alle skal med,er blitt til allah skal med
!
3△ ▽

 • Svar •

Arnhild Gjendem  • for 11 dager siden> barentsområdet

Ja, det er jo bare tragisk!
1△ ▽

 • Svar •

Bente-Lill Solem • for 11 dager siden

Jeg skjønner ikke at noen vil forkaste den kristne kulturen vår, hvor er den Norske kirke? De er
jo de ivrigste etter å ‘gi’ oss bort. Tror de alle trosretninger blir til en lykkelig familie?
3△ ▽

 • Svar •

vibelator  • for 11 dager siden> Bente-Lill Solem

Den norske kirke består i dag stort sett av feige kinnvendere i motsettning til de tøffe
karene som kristnet landet med sverd. Dagens kristne soyboys ser det uungåelige med
dagens politikk, nemlig at islam vil ta over landet og vil etterhvert starte konventeringen
til islam, som de ser på som minste motstands vei. Bondesvik og hareide er bare
forløperene her.
△ ▽

 • Svar •

Feliz Navidad • for 11 dager siden

Hvor mange flere medlemmer regner speiderbevegelsen å få med dette skiftet?  
Hva er galt med å bruke Gud i oppdragelsen av speidere?  
Hvor mange organisasjoner som har islam som fundament, har droppet sin religiøse plattform
for å få flere kristne medlemmer?
3△ ▽

 • Svar •

Renny Toftegaard • for 12 dager siden

Da må de også endre navn. KFUK (M) står jo for Kristent Forbund for Unge Kvinner / Menn.
Hvis det skal være livssyn så må jo K'en vekk. Når en først er inne i denne gale PK verdenen,
bør jo også K for kvinner og M for menn bort. Hva med de transkjønnede? Kanskje FU
(Forbund for Unge)? Men så har vi alle de som er voksne, men som hevder de er barn. Hva
med de? For å få alle med bør det fra nå av hete "F" for forbundet, eller kanskje det ikke skal
hete noe i det hele tatt? Det kan jo være grupper vi ennå ikke har tenkt på som kan bli støtt.
Ermittene, for eksempel, vil nok ikke være med i noe forbund. Det er nok best å legge ned hele
greia slik at vi ikke støter noen som helst!
3△ ▽

 • Svar •

Olav Nilsen  • for 12 dager siden> Renny Toftegaard

Speiderforbundet og KFUM/KFUK er to helt forskjellige organisasjoner. Det har «alltid»
vært vesentlig mindre fokus på religion i Speiderforbundet.
2△ ▽

 • Svar •

jakoline33 • for 12 dager siden

«Søke mitt livssyn»? Det høres jo ullent ut? Hva slags livsverdier som helst , mao? Hitler hadde
jo også er «livssyn» ,Stalin ,Pol-Pot og dagens Kim i Nord-Korea også ,for å ta noen kjente med
«ulike livssyn». Så er er det bare for de unge å plukke fritt fra fruktfatet ,mao? Ikke så nøye om
frukten har mark ,er råttent etc. Bare de velger noe? Jaja...
3△ ▽

 • Svar •

Jon H • for 11 dager siden

Ennå mer demontering av vårt samfunns kristen-humanistiske verdigrunnlag.
Speiderforbundets ledelse har visst glemt - eller velger bare å ignorere - Grunnlovens § 2:
"Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.".
2△ ▽

 • Svar •

Chris Jensen • for 12 dager siden

""...søke mitt livssyn,.." 
Defusisering. Og viss livssynet jeg i så fall søker passer best hos Ku Klux Klan? 
Hadde vært bedre å droppet hele frasen.
2△ ▽

 • Svar •

Gothminister • for 12 dager siden

Så fint at de fjerner det religiøse.
2△ ▽

 • Svar •

vibelator  • for 12 dager siden> Gothminister

Så synd at de erstatter det med islam.
4△ ▽

 • Svar •

Gothminister  • for 12 dager siden> vibelator

Sto det noe om det?
△ ▽
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Nyetablert islamistgruppe henger
ut Arfan Bhatti som en hykler
Den nydannede muslimske ekstremistgruppen
«Ansar-ul-haqq» kaller islamisten Arfan Bhatti en
hykler, og hevder at sistnevnte ikke lenger kan kalle
seg muslim, fordi han gikk...

Enklere førerkortregler for
utenlandske arbeidere

Alle artikler på Resett er igjen
gratis

Unormalt mildt i november – kan
gå mot rekord

FORSIDE MENINGER  RESETT TV  NYHETER  VARIERT  OM OSS  STØTT OSS! XSTRA RESETT IN ENGLISH 



Resett er:

Redaktør

Helge Lurås 
helge@resett.no

Kommentator

Shurika Hansen 
shurika@resett.no

Kristin Spitznogle 
kristin@resett.no

John M. Johansen 
john@resett.no

Videoprodusent

Christofer Owe 
owe@resett.no

Resett følger Vær varsom-plakaten,
Redaktørplakaten og Resett-plakaten.

Les om hvordan vi tar vare på ditt
personvern

Journalister

Maria Zähler 
maria@resett.no

Einar Hammer 
einar@resett.no

Anass Derraz 
anass@resett.no

Erling Marthinsen 
erling@resett.no

Utenriksjournalist

Henrik S. Werenskiold 
henrik@resett.no

Kontakt Resett

Kontakt: post@resett.no

Meningsinnlegg: debatt@resett.no

Annonser hos oss: annonser@resett.no

tips@resett.no

Støtt oss!

Annonsér hos oss

https://resett.no/author/ntb/
https://www.resett.no/stott-oss
https://www.resett.no/stott-oss
https://resett.no/tag/norges-speiderforbund/
https://resett.no/tag/speiderlofte/
mailto:mia.becker@ntb.no
https://www.resett.no/stott-oss
https://resett.no/author/ntb/
https://resett.no/author/ntb/
https://disqus.com/
https://disq.us/?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2018%2F11%2F15%2Fkontreadmiral-stensones-og-hanne-bjurstrom-hardt-ut-i-aftenposten-mot-kritikere-av-forsvarets-kvinnefokus-bann-lavmal-av-helge-luras%2F&key=rQ59r7UaRK1N7gNGkjy_Iw
https://disq.us/?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2018%2F11%2F15%2Fkontreadmiral-stensones-og-hanne-bjurstrom-hardt-ut-i-aftenposten-mot-kritikere-av-forsvarets-kvinnefokus-bann-lavmal-av-helge-luras%2F&key=rQ59r7UaRK1N7gNGkjy_Iw
https://disq.us/?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2018%2F11%2F15%2Fsvensk-riksdagspolitiker-til-trangbodd-somalier-hvorfor-har-du-fortsatt-a-produsere-avkom%2F&key=3s9VfA6JWNiCLfhLCKOuUw
https://disq.us/?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2018%2F11%2F15%2Fsvensk-riksdagspolitiker-til-trangbodd-somalier-hvorfor-har-du-fortsatt-a-produsere-avkom%2F&key=3s9VfA6JWNiCLfhLCKOuUw
https://disq.us/?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2018%2F11%2F15%2Fhvorfor-vi-trenger-politikere-og-media-som-tor-der-andre-tier%2F&key=Pkp_g2v8ctUIRVJSdQSJvg
https://disq.us/?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2018%2F11%2F15%2Fhvorfor-vi-trenger-politikere-og-media-som-tor-der-andre-tier%2F&key=Pkp_g2v8ctUIRVJSdQSJvg
https://disq.us/?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2018%2F11%2F15%2Fden-norske-verdighetskulturen-trues-av-massiv-import-av-aereskultur-hvor-hevn-er-drivkraften-bak-og-vold-losningen-pa-konflikter%2F&key=Odh9LVHxphA_m2b2IdmsPQ
https://disq.us/?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2018%2F11%2F15%2Fden-norske-verdighetskulturen-trues-av-massiv-import-av-aereskultur-hvor-hevn-er-drivkraften-bak-og-vold-losningen-pa-konflikter%2F&key=Odh9LVHxphA_m2b2IdmsPQ
https://disqus.com/home/forums/resett/
https://disqus.com/home/inbox/
https://disqus.com/by/Balalaika/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176969594
https://disqus.com/by/klausmyrvang/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177489138
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176969594
https://disqus.com/by/Vandre_Falk/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999173
https://disqus.com/by/barentsomrdet/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177202593
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999173
https://disqus.com/by/roythorbjrnsen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177114822
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999173
https://disqus.com/by/Vandre_Falk/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177693351
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177114822
https://disqus.com/by/roythorbjrnsen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4181766038
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177693351
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fkirken.no%2Fnb-NO%2Fom-kirken%2Fmedlemskap%2Fsjekk-om-du-er-medlem-i-den-norske-kirke%2F%3AEQO-kJk1zoqDsqnOjTgW_LgYM4E&cuid=5253574
https://disqus.com/by/Vandre_Falk/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177696646
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177194630
https://disqus.com/by/sigjohansen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177053845
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999173
https://disqus.com/by/verden_er_gal/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177089395
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177053845
https://disqus.com/by/octonoctonen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177138548
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177089395
https://disqus.com/by/vibelator/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177777354
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177138548
https://disqus.com/by/disqus_snAOi1R92U/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177071644
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999173
https://disqus.com/by/Vandre_Falk/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177697905
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177196157
https://disqus.com/by/Spikeren/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177817863
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999173
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fspikerscorner.blogspot.com%2F2018%2F11%2Fden-nye-verdensreligionen.html%3Fview%3Dmagazine%3Aut0mCRWigXMfW3kapU-4mUSp6wc&cuid=5253574
https://disqus.com/by/geirerikvreb/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177185979
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999173
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.ssb.no%2Fa%2Fpublikasjoner%2Fpdf%2Fsa94%2Fdel-ii-2.pdf%3AjDEMKSkkBLlRZc1jg-frruPzRjQ&cuid=5253574
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.politiet.no%2Fglobalassets%2F04-aktuelt-tall-og-fakta%2Fdrap%2Fdrapsoversikt-kripos-2017.pdf%3Anb_0tSdm1bcJqUtHISRDju4muuE&cuid=5253574
https://disqus.com/by/disqus_kdcsZyfwf8/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177243399
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177185979
https://disqus.com/by/geirerikvreb/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177611134
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177243399
https://disqus.com/by/ronnyditlefsen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176972607
https://disqus.com/by/disqus_9wQdsoQWJi/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176971991
https://disqus.com/by/helgefischer/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177003438
https://disqus.com/by/densensurerte/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177105709
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177003438
https://disqus.com/by/disqus_DdFWMLflvF/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177154500
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177105709
https://disqus.com/by/barentsomrdet/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177089205
https://disqus.com/by/octonoctonen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177126731
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177089205
https://disqus.com/by/vibelator/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177087784
https://disqus.com/by/disqus_G9sZrBO0mS/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176994827
https://disqus.com/by/sverreheghkrohn/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177168058
https://disqus.com/by/barentsomrdet/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177190182
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177168058
https://disqus.com/by/verden_er_gal/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177075929
https://disqus.com/by/octonoctonen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177053568
https://disqus.com/by/ellingn/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999894
https://disqus.com/by/roythorbjrnsen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177133783
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176999894
https://disqus.com/by/stoksja/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4176991354
https://disqus.com/by/arnhildgjendem/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177240676
https://disqus.com/by/barentsomrdet/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177320590
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177240676
https://disqus.com/by/arnhildgjendem/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177798045
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177320590
https://disqus.com/by/bentelillsolem/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177592065
https://disqus.com/by/vibelator/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177765328
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177592065
https://disqus.com/by/disqus_lbqNWT4HBo/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177589158
https://disqus.com/by/rennytoftegaard/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177169333
https://disqus.com/by/olavnilsen/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177293601
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177169333
https://disqus.com/by/eiriljakovesi/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177075187
https://disqus.com/by/jeho123/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4178002430
https://disqus.com/by/disqus_D6WKNBa2DX/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177076290
https://disqus.com/by/Gothminister/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177073307
https://disqus.com/by/vibelator/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177090872
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177073307
https://disqus.com/by/Gothminister/
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177145196
https://resett.no/2018/11/03/kristendommen-fjernes-fra-speiderloftet-na-skal-det-vaere-livssyn/#comment-4177090872
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=resett&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://disqus.com/by/Balalaika/
https://disqus.com/by/klausmyrvang/
https://disqus.com/by/Vandre_Falk/
https://disqus.com/by/barentsomrdet/
https://disqus.com/by/roythorbjrnsen/
https://disqus.com/by/Vandre_Falk/
https://disqus.com/by/roythorbjrnsen/
https://disqus.com/by/Vandre_Falk/
https://disqus.com/by/sigjohansen/
https://disqus.com/by/verden_er_gal/
https://disqus.com/by/octonoctonen/
https://disqus.com/by/vibelator/
https://disqus.com/by/disqus_snAOi1R92U/
https://disqus.com/by/Vandre_Falk/
https://disqus.com/by/Spikeren/
https://disqus.com/by/geirerikvreb/
https://disqus.com/by/disqus_kdcsZyfwf8/
https://disqus.com/by/geirerikvreb/
https://disqus.com/by/ronnyditlefsen/
https://disqus.com/by/disqus_9wQdsoQWJi/
https://disqus.com/by/helgefischer/
https://disqus.com/by/densensurerte/
https://disqus.com/by/disqus_DdFWMLflvF/
https://disqus.com/by/barentsomrdet/
https://disqus.com/by/octonoctonen/
https://disqus.com/by/vibelator/
https://disqus.com/by/disqus_G9sZrBO0mS/
https://disqus.com/by/sverreheghkrohn/
https://disqus.com/by/barentsomrdet/
https://disqus.com/by/verden_er_gal/
https://disqus.com/by/octonoctonen/
https://disqus.com/by/ellingn/
https://disqus.com/by/roythorbjrnsen/
https://disqus.com/by/stoksja/
https://disqus.com/by/arnhildgjendem/
https://disqus.com/by/barentsomrdet/
https://disqus.com/by/arnhildgjendem/
https://disqus.com/by/bentelillsolem/
https://disqus.com/by/vibelator/
https://disqus.com/by/disqus_lbqNWT4HBo/
https://disqus.com/by/rennytoftegaard/
https://disqus.com/by/olavnilsen/
https://disqus.com/by/eiriljakovesi/
https://disqus.com/by/jeho123/
https://disqus.com/by/disqus_D6WKNBa2DX/
https://disqus.com/by/Gothminister/
https://disqus.com/by/vibelator/
https://disqus.com/by/Gothminister/
https://resett.no/stott-oss
https://resett.no/2018/11/13/kvinner-politisk-korrekthet-og-knm-helge-ingstad/
https://resett.no/2018/11/13/kvinner-politisk-korrekthet-og-knm-helge-ingstad/
https://resett.no/2018/11/14/sterke-reaksjoner-pa-twitter-etter-meningsinnlegg-i-resett/
https://resett.no/2018/11/14/sterke-reaksjoner-pa-twitter-etter-meningsinnlegg-i-resett/
https://resett.no/2018/11/15/nordmann-funnet-dod-under-grusomme-omstendigheter-i-pattaya-thailand/
https://resett.no/2018/11/15/nordmann-funnet-dod-under-grusomme-omstendigheter-i-pattaya-thailand/
https://resett.no/2018/11/15/svensk-riksdagspolitiker-til-trangbodd-somalier-hvorfor-har-du-fortsatt-a-produsere-avkom/
https://resett.no/2018/11/15/svensk-riksdagspolitiker-til-trangbodd-somalier-hvorfor-har-du-fortsatt-a-produsere-avkom/
https://resett.no/2018/11/14/sha-ogalo-ble-latterliggjort-av-de-andre-asylsokere-da-han-ville-jobbe-gratis-jeg-vil-gi-noe-tilbake/
https://resett.no/2018/11/14/sha-ogalo-ble-latterliggjort-av-de-andre-asylsokere-da-han-ville-jobbe-gratis-jeg-vil-gi-noe-tilbake/
https://resett.no/2018/11/14/migranter-reddet-i-middelhavet-nekter-a-ga-i-land-i-libya/
https://resett.no/2018/11/14/migranter-reddet-i-middelhavet-nekter-a-ga-i-land-i-libya/
https://resett.no/2018/11/15/kontreadmiral-stensones-og-hanne-bjurstrom-hardt-ut-i-aftenposten-mot-kritikere-av-forsvarets-kvinnefokus-bann-lavmal-av-helge-luras/
https://resett.no/2018/11/15/kontreadmiral-stensones-og-hanne-bjurstrom-hardt-ut-i-aftenposten-mot-kritikere-av-forsvarets-kvinnefokus-bann-lavmal-av-helge-luras/
https://resett.no/2018/11/15/kontreadmiral-stensones-og-hanne-bjurstrom-hardt-ut-i-aftenposten-mot-kritikere-av-forsvarets-kvinnefokus-bann-lavmal-av-helge-luras/#comment-403148
https://resett.no/2018/11/15/sterke-advarsler-mot-israelsk-tilslutning-til-fns-innvandringspakt-frykt-for-at-den-undergraver-jodene-som-folk/#comment-403147
https://resett.no/2018/11/15/statsviterlegende-identitetspolitikken-er-destruktiv-mer-assimilasjon-er-losningen/#comment-403146
https://resett.no/2018/11/15/kontreadmiral-stensones-og-hanne-bjurstrom-hardt-ut-i-aftenposten-mot-kritikere-av-forsvarets-kvinnefokus-bann-lavmal-av-helge-luras/#comment-403142
https://resett.no/2018/11/15/sterke-advarsler-mot-israelsk-tilslutning-til-fns-innvandringspakt-frykt-for-at-den-undergraver-jodene-som-folk/#comment-403140
https://twitter.com/resettno
https://www.youtube.com/channel/UC8HjOxNTUtjmCTA-RM22u_w
https://resett.no/2018/11/15/nyetablert-islamistgruppe-henger-ut-arfan-bhatti-som-en-hykler/
https://resett.no/2018/11/15/nyetablert-islamistgruppe-henger-ut-arfan-bhatti-som-en-hykler/
https://resett.no/2018/11/15/enklere-forerkortregler-for-utenlandske-arbeidere/
https://resett.no/2018/11/15/enklere-forerkortregler-for-utenlandske-arbeidere/
https://resett.no/2018/11/15/alle-artikler-pa-resett-er-igjen-gratis/
https://resett.no/2018/11/15/alle-artikler-pa-resett-er-igjen-gratis/
https://resett.no/2018/11/15/unormalt-mildt-i-november-kan-ga-mot-rekord/
https://resett.no/2018/11/15/unormalt-mildt-i-november-kan-ga-mot-rekord/
https://resett.no/
https://resett.no/category/meninger/
https://resett.no/category/video/
https://resett.no/category/variert/
https://resett.no/om-oss/
https://resett.no/stott-oss/
http://xstra.no/
https://resett.no/category/resett-in-english/
https://www.facebook.com/resettmedia/
https://www.twitter.com/resettno
https://resett.no/
https://resett.no/stott-oss/
http://xstra.no/
https://resett.no/category/resett-in-english/
https://resett.no/category/meninger/
https://resett.no/category/video/
https://resett.no/category/variert/
https://resett.no/om-oss/
mailto:helge@resett.no
mailto:shurika@resett.no
mailto:kristin@resett.no
mailto:john@resett.no
mailto:owe@resett.no
https://resett.no/resett-plakaten/
https://resett.no/personvern/
mailto:maria@resett.no
mailto:einar@resett.no
mailto:anass@resett.no
mailto:erling@resett.no
mailto:henrik@resett.no
mailto:post@resett.no
mailto:debatt@resett.no
mailto:annonser@resett.no
mailto:tips@resett.no
https://resett.no/stott-oss/
https://resett.no/annonseweb/

