
«Å følge Jesus i en kjønnsnøytral tid» 

Sesjon 1: Kjønnskamp, kulturkamp og kristen tro. Hva skjer? 
Alle ressurser til kurset ligger her: https://www.samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon-et-kurs/grunnkurs-med-3-sesjoner  

 

PowerPoint-lysbildene i Sesjon 1 
1. Tittelbilde 

2. Viktige spørsmål 

3. Juni 2008: Stortinget vedtok radikale 

endringer i 5 lover 

4. Uansvarlig saksbehandling 

5. Utfordringen fra den radikale 

kjønnsideologien 

6. Et tydelig JA-budskap 

7. En liten ordliste 

8. Den radikale kjønnsideologien 

9. Endring av juridisk kjønn 

10. Tre faser i norsk homo- og kjønnsdebatt 

11. Lesbiske og homofile 

12. Fra Foreningen FRIs politiske plattform 

13. Rosa kompetanse 

14. Rosa kompetanse skole 

15. Skeive dager og Pride-parader 

16. Hvordan skal vi forhold oss til den radikale 

kjønnsideologien? 

 

PowerPoint-lysbildene (og undervisnings-videoene) i denne sesjonen er hentet fra Tema 1 og 

Tema 2 i kurset «Samlivsrevolusjon» på https://www.samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon-tema-1 

og https://www.samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon-tema-2 
 

Detaljert bakgrunnsstoff 
Nyttig og viktig informasjon til lysbilde 1-6 ovenfor finner du her, og også under hvert PP-lysbilde. 

a) https://samlivsbanken.no/file/tema-1-detaljert-bakgrunnsstoff-til-pp-lysbildene-c.pdf 

Nyttig og viktig informasjon til PP-lysbildene 7-16 ovenfor ligger her: 

b) https://samlivsbanken.no/file/tema-2-detaljert-bakgrunnsstoff-til-pp-lysbildene-e.pdf 
 

Video-undervisning  
Du finner video-undervisning til hvert PowerPoint-lysbilde i Sesjon 1 i Tema 1 og 2 i kurset 

«Samlivsrevolusjon» på www.Samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon. Videoene er organisert i én 

sekvens for hvert PowerPoint-lysbilde. Det gjør det enkelt å finne de aktuelle sekvensene. 
 

Ekstrastoff man kan bruke ved behov  
■ Redigerte video-klipp m/ kommentarer fra dokumentarprogrammet TRANS i serien Folkeopplysningen 

på NRK i jan 2022:  https://samlivsbanken.no/file/trans-fra-nrk-serien-folkeopplysningen-jan-2022.mp4 

■ Eksempler på radikal kjønnsteori i nye skolebøker for grunnskolen: Se hovedmenyen «Lærebøker» på 

www.foreldrenettverket.no 

■ Pride-ideologien: En kulturrevolusjon? En halvsides info-tekst fra MorFarBarn publisert i mars 2021 i seks 

av de største avisene i Norge, inkludert Aftenposten og VG:   

https://samlivsbanken.no/file/annonse-prideideologien-en-kulturrevolusjon-dagen.pdf 

■ Skeptisk til Pride? En halvsides info-tekst fra MorFarBarn publisert i 2021-2022 i ca 12 sekulære lokal- og 

regionsaviser: https://samlivsbanken.no/file/1skeptisk-til-pride-stiftelsen-morfarbarn-22.pdf 

 

Informative og innholdsrike ressursark 
NB: På https://morfarbarn.no/plakater-annonser-og-brosjyrer  ligger det flere titalls ressursark til fri bruk. 
 

■ Grunnleggende sannheter i møte med Pride-kulturen. https://morfarbarn.no/file/sannheter-i-mote-

med-pride-kulturen.pdf 

■ Likekønnet ekteskap – hvorfor ikke? 

https://morfarbarn.no/file/likekjonnet-ekteskap-hvorfor-ikke.pdf 

■ Lov om endring av juridisk kjønn – 5 år etter. 

https://morfarbarn.no/file/lov-om-endring-av-juridisk-kjonn-5-ar-etter.pdf 
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