
 
Pilkoss VeXst 
v/ Leder Roger Hegerland 
Østre Jansrud 17 C 
1383 Asker      Asker, den 20/11-2017 
 
 
 
 
 
Kulturdepartementet 
 
v/Statsråd og kulturminister Linda Hofstad Helleland 
 
 
 
 
Søknad om utlyste midler til dialogarbeid på tros- og livssynsfeltet. 
 
Hei Linda, jeg viser til statsrådens og kulturdepartementets utlysning av NOK 
650.000, til dialogarbeid og tiltak, som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse om 
tros- og livssynsdialog i tro og livssynssamfunn, innen fristen den 20/11-2017 
 
Jeg er leder og grunnlegger av non profit Make Peace organisasjonen Pilkoss VeXst, 
etablert i 1994. Det er faktisk 7.4 milliarder ikke betalende medlemmer i Pilkoss 
VeXst, fordi alt skjer i en felles Guds bilde. Jeg har som verdenslærer, forfatter, 
fredsmekler og astrolog et helikopterperspektiv for «next level» i folkets bevissthet.  
Min innsikt er evig og mer verdt enn hele oljerikdommen.  

Jeg løser de viktigste årsakssammenhenger i verden for menneskeheten,  
og trenger en sterk partner til å få løsningene frem. Disse årsakssammenhenger er 
uløste. De har aldri vært løst eller blitt forstått korrekt tidligere. Det er generasjonen 
fra 46 til 55 år, som SKAL og MÅ løse denne problemstillingen, og ANSVARET ligger 
i vår nasjons sjel og på den til enhver tid sittende Regjering. Jeg er den eneste, som 
kan løse og mekle veien til varig fred, i alle de viktigste konfliktene verden har i dag. 
Før dette vil alle konflikter og kaos i verden eskalere.  

Faren ligger i tradisjoner og kulturarv, som ukritisk går videre fra generasjon til 
generasjon. Ja, i det lederne er blitt fortalt og tror de vet, men som er feil. Jeg er 
løsningen i profetstriden/Osloavtalen. Et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg 
er reinkarnasjonen av Jesus. En sjel, mange liv. Kristendommen, er en åpenbarings 
religion. De kristne venter sin profet tilbake på jorden, men har beviselig stengt døren 
inn til jorden for sin profets sjel. Alle mennesker har en sjel, mange liv. Et historisk 
uløst justismord skal løses i vår tid. Rett tros-forståelse må på plass! Det blir som vi 
tror for eller imot, så alle MÅ forstå sin tro og viten. Det er å ta det viktigste først. 
Reinkarnasjon er svaret. Alle religioner må begynne med seg selv først! Kirkens 
ledere, må gå i dialog og innse at reinkarnasjon er svaret, ettersom kristendommen 
er en åpenbaringsreligion som venter på sin profet tilbake til jorden.  

For øvrig viser jeg til mine tidligere henvendelser til statsministerens kontor, tidligere 
brev til de aktuelle statsråder, stortingsrepresentanter/departementer og 
regjeringsmedlemmer tilbake til 1995, samt til Jesus Part II – 42 wake up calls, på 
min hjemmeside www.pilkoss.no   

http://www.pilkoss.no/


Min siste direkte henvendelse til kulturminister og statsministerens kontor var, den 
2/10-2007 i forbindelse med en topplederkonferanse med fokus på at et nå er 
nulltoleranse for diskriminering! Jeg forfattet og leverte personlig den gangen et brev 
med to vedlegg, stilet til de 5 ansvarlige statsråder og statsminister Jens Stoltenberg. 
I dette brev gjorde jeg de ansvarlige oppmerksom på en pågående diskriminering 
fra det offentlige på 12 året den gangen i 2007. Disse 5 brevene ble levert 
personlig av meg, i resepsjonene hos de respektive departement og tatt imot direkte, 
hvor de ble lovet å bli levert direkte til statsrådene. Jeg har ikke mottatt svar. Hvorfor? 
Når kommer svar på disse 5 vedlagte brevene? Vedleggene nevnt i brevene skal 
dere ifølge offentlighetsloven, ha liggende i arkivet deres!   
 
Jeg vil i min søknad, formidle til deg og Regjeringen med statsminister Erna Solberg  
i spissen, at det pågår en «Kafka lignende» prosess (Kafka-prosess = en betegnelse 
på en umulig kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system) mot meg og min 
familie, fra nasjonen Norges styrende og ansvarlige myndigheter, som MÅ komme 
frem i lyset. 23 år er lang ventetid! Det pågår et overgrep fra ledelsen i media, kirke 
og regjering mot min ytring og sjels kall. 

Statsminister Erna Solberg stod nylig på NRK-Dagsrevyen og oppfordret hele det 
norske folk til å fremme all form for trakassering og diskriminering, som pågår i 
nasjonen vår.  

Hva er ditt og statsministerens syn på dette? og hvor lenge skal denne utestengelse 
og diskriminering få pågå?  

Min ekspedisjon POLROGER fra 1994 til 2017 (23 år)  
 

På bakgrunn av dette, ser jeg frem til et positivt svar på min søknad, om å få tildelt de 
utlyste økonomiske midler, eller andre aktuelle prosjekt/samarbeidsformer.   
Jeg kommer gjerne til et personlig møte/samtale med deg, Statsminister Erna 
Solberg eller øvrige ansvarlige og aktuelle statsråder i regjeringen  
 

Jeg ser frem til et snarlig svar fra dere.  

Vennlig hilsen 

Pilkoss VeXst  

Leder Roger Hegerland 

Mobil: 92210709 
Mail: pilkoss@yahoo.no 
 

Vedlegg: 5 brevhoder til statsrådene fra 02.10.2007   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kafka-prosess
mailto:pilkoss@yahoo.no


KOPI! 

 

Roger Hegerland 

Solstadlia 35 

1395 Hvalstad.      Hvalstad, den 02.10.2007 

 

 

 

 

Statsministerens kontor 

v/Statsminister Jens Stoltenberg 
 

 

 

 

Diskriminering 
 

Denne sak er unik og av svært viktig samfunnsmessig betydning. Vedlagte brev er en 

innledning til å beskrive en pågående diskriminering, som pågår og har pågått fra det 

offentlige på 12 året nå, ansvarsavklaring i så henseende, samt om nødvendig et forslag til 

grunnlovsendring.    

 Et av mine tidligere liv har vært som Jesus, jeg er reinkarnasjonen av Jesus og kan 

bevise dette. Jeg er før kirken, og kirken er forpliktet i.h.t. grunnloven til å invitere mitt 

budskap til dialog, fordi kristendommen er en åpenbaringsreligion som venter på sin profet. 

   

Vedlagt følger et brev med vedlegg skrevet til arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon 

Hanssen, med kopi til Statsminister Jens Stoltenberg, Kirke og kulturminister Trond Giske, 

utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande 

Røys.   

 

Saken berører alle parter på en direkte måte. Jeg søker et svar på mitt brev fra disse statsråder, 

samt et snarlig møte med de berørte statsråder, og ser frem til Deres positive tilbakemelding. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Roger Hegerland 

Vedlegg 2.  

 

Tlf: 92210709 

Mail: pilkoss@netcom.no 
Presentasjon: www.pilkoss.no 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pilkoss@netcom.no
http://www.pilkoss.no/


KOPI! 

 

 

Roger Hegerland 

Solstadlia 35 

1395 Hvalstad.      Hvalstad, den 02.10.2007 

 

 

 

Regjeringen 

v/Utenriksminister Jonas Gahr Støre.  
 

 

 

 

Diskriminering 
 

Denne sak er unik og av svært viktig samfunnsmessig betydning. Vedlagte brev er en 

innledning til å beskrive en pågående diskriminering som pågår og har pågått fra det 

offentlige på 12 året nå, ansvarsavklaring i så henseende, samt om nødvendig et forslag til 

grunnlovsendring.    

 Et av mine tidligere liv har vært som Jesus, jeg er reinkarnasjonen av Jesus og kan 

bevise dette. Jeg er før kirken, og kirken er forpliktet i.h.t. grunnloven til å invitere mitt 

budskap til dialog, fordi kristendommen er en åpenbaringsreligion som venter på sin profet. 

   

Vedlagt følger et brev med vedlegg skrevet til arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon 

Hanssen, med kopi til Statsminister Jens Stoltenberg, Kirke og kulturminister Trond Giske, 

utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande 

Røys.   

 

Saken berører alle parter på en direkte måte. Jeg søker et svar på mitt brev fra disse statsråder, 

samt et snarlig møte med de berørte statsråder, og ser frem til Deres positive tilbakemelding. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Roger Hegerland 

Vedlegg 2.  

 

Tlf: 92210709 

Mail: pilkoss@netcom.no 
Presentasjon: www.pilkoss.no 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pilkoss@netcom.no
http://www.pilkoss.no/


KOPI! 

 

 

 

Roger Hegerland 

Solstadlia 35 

1395 Hvalstad.      Hvalstad, den 02.10.2007 

 

 

 

 

Regjeringen 

v/Kultur og kirkeminister Trond Giske 
 

 

 

 

Diskriminering 
 

Denne sak er unik og av svært viktig samfunnsmessig betydning. Vedlagte brev er en 

innledning til å beskrive en pågående diskriminering som pågår og har pågått fra det 

offentlige på 12 året nå, ansvarsavklaring i så henseende, samt om nødvendig et forslag til 

grunnlovsendring.    

 Et av mine tidligere liv har vært som Jesus, jeg er reinkarnasjonen av Jesus og kan 

bevise dette. Jeg er før kirken, og kirken er forpliktet i.h.t. grunnloven til å invitere mitt 

budskap til dialog, fordi kristendommen er en åpenbaringsreligion som venter på sin profet. 

   

Vedlagt følger et brev med vedlegg skrevet til arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon 

Hanssen, med kopi til Statsminister Jens Stoltenberg, Kirke og kulturminister Trond Giske, 

utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande 

Røys.   

 

Saken berører alle parter på en direkte måte. Jeg søker et svar på mitt brev fra disse statsråder, 

samt et snarlig møte med de berørte statsråder, og ser frem til Deres positive tilbakemelding. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Roger Hegerland 

Vedlegg 2.  

 
Tlf: 92210709 

Mail: pilkoss@netcom.no 

Presentasjon: www.pilkoss.no 

 

 

 

 

 

mailto:pilkoss@netcom.no
http://www.pilkoss.no/


 

KOPI! 

 

 

Roger Hegerland 

Solstadlia 35 

1395 Hvalstad.      Hvalstad, den 02.10.2007 

 

 

 

 

 

Regjeringen 

v/Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 
 

 

 

 

Diskriminering 
 

Denne sak er unik og av svært viktig samfunnsmessig betydning. Vedlagte brev er en 

innledning til å beskrive en pågående diskriminering som pågår og har pågått fra det 

offentlige på 12 året nå, ansvarsavklaring i så henseende, samt om nødvendig et forslag til 

grunnlovsendring.    

 Et av mine tidligere liv har vært som Jesus, jeg er reinkarnasjonen av Jesus og kan 

bevise dette. Jeg er før kirken, og kirken er forpliktet i.h.t. grunnloven til å invitere mitt 

budskap til dialog, fordi kristendommen er en åpenbaringsreligion som venter på sin profet. 

   

Vedlagt følger et brev med vedlegg skrevet til statsråden, med kopi til Statsminister Jens 

Stoltenberg, Kirke og kulturminister Trond Giske, utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt 

fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.   

 

Saken berører alle parter på en direkte måte. Jeg søker et svar på mitt brev fra disse statsråder, 

samt et snarlig møte med de berørte statsråder, og ser frem til Deres positive tilbakemelding. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Roger Hegerland 

Vedlegg 2.  

 
Tlf: 92210709 

Mail: pilkoss@netcom.no 

Presentasjon: www.pilkoss.no 

 

 

 

 

 

mailto:pilkoss@netcom.no
http://www.pilkoss.no/


 

KOPI! 

 

 

Roger Hegerland 

Solstadlia 35 

1395 Hvalstad.      Hvalstad, den 02.10.2007 

 

 

 

 

Regjeringen 

v/ Fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. 
 

 

 

 

Diskriminering 
 

Denne sak er unik og av svært viktig samfunnsmessig betydning. Vedlagte brev er en 

innledning til å beskrive en pågående diskriminering som pågår og har pågått fra det 

offentlige på 12 året nå, ansvarsavklaring i så henseende, samt om nødvendig et forslag til 

grunnlovsendring.    

 Et av mine tidligere liv har vært som Jesus, jeg er reinkarnasjonen av Jesus og kan 

bevise dette. Jeg er før kirken, og kirken er forpliktet i.h.t. grunnloven til å invitere mitt 

budskap til dialog, fordi kristendommen er en åpenbaringsreligion som venter på sin profet. 

   

Vedlagt følger et brev med vedlegg skrevet til arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon 

Hanssen, med kopi til Statsminister Jens Stoltenberg, Kirke og kulturminister Trond Giske, 

utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande 

Røys.   

 

Saken berører alle parter på en direkte måte. Jeg søker et svar på mitt brev fra disse statsråder, 

samt et snarlig møte med de berørte statsråder, og ser frem til Deres positive tilbakemelding. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Roger Hegerland 

Vedlegg 2.  

  
Tlf: 92210709 

Mail: pilkoss@netcom.no 

Presentasjon: www.pilkoss.no 

 

mailto:pilkoss@netcom.no
http://www.pilkoss.no/

