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Statsminister Erna Solberg oppfordrer på Dagsrevyen i NRK, 17/11-2017 
ALLE, om å rapportere inn og eksponere diskriminering som pågår til 
Regjeringen.  
 
De 7 brev, du finner lenger ned i dette dokumentet BLE personlig 
levert av meg til 5 statsråder og statsminister i regjeringen Jens 

Stoltenberg, den 2.Oktober 2007.  
 
Brevene, er i dag historiske bevis.  
 
Disse 7 brevene har ligget og ventet de siste 10 år, hos 5 ansvarlige 
statsråder/departement helt tilbake til regjeringen Stoltenberg.  
 
Jeg har ennå ikke fått svar! 
 
Når vil Jens Stoltenberg og dagens regjering med statsminister 
Erna Solberg svare meg? 
 
Nå er tiden kommet til å offentliggjøre og bevisstgjøre folket på den 
utestengelse, terror, «Kafka prosess», skiftende statsministere på 
kameraderi vis i Norge har valgt å utsette meg for, helt tilbake til 1995.  
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KOPI, BREV 1 
 

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 Støhre, 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 
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Les de øvrige brevene og de to vedleggene lenger ned i artikkelen. (til 
Trond Giske/Jonas Gahr Støre m.flere)   
 

Ventetiden er over.  
Min ekspedisjon POLROGER 1994 til 2017. 

23 år er lang ventetid!  
Jeg er elefanten i rommet!  

Den ENE stemmen, som representerer de nye løsningene for å 
skape varig fred for menneskeheten i vår tid.  
Jeg leverer «next level og «the big picture» 

    

Etter 12 års kamp (fra 1995 til 2007) ble disse 7 brev forfattet i oktober 2007. I den 
hensikt å presentere bevis, eksponere hva som pågår, og bli invitert til dialog.  
Forhåndsdømming, den pågående diskriminering og Kafka prosess», (Kafka-prosess 
= en betegnelse på en umulig kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system), som 
pågikk og pågår mot meg hver dag ennå (i 2017) fra ansvarshavende makteliter i 
Kirkeledelsen, medialedelsen og Regjeringen i Norge. Denne sammensvergelse og 
motstandskamp mot meg og min sjel MÅ nå ta slutt. 
 
Jeg bestemte meg i oktober 2007, for å stå til rådighet og sette et ABSOLUTT 
punktum i min aktive eksponerings kamp for synliggjøring og bevisstgjøring tilbake til 
1994/1995. Dersom det er slik at de ansvarlige lederne av Norge, og de 4 
statsmaktene sammen har valgt å sammensverge, på den måten «skape fake 
news», sette opp en nulltoleranse, nulldialog og mur mot et menneske!  Mot min 
tydelige sjel, stemme, innsikt og autentiske budskap. Kan og kunne jeg ikke gjøre 
mer enn allerede utført for å fremme mitt budskap. Og konsekvensene for nasjonen 
og verden av slik feighet er full motkraft. Nå skulle jeg la tiden arbeide og presentere 
sine bevis, bestemte jeg meg for i oktober 2007.  
 
Ved å levere disse 7 brevene PERSONLIG i resepsjonene i de respektive 
departement. Og la tiden arbeide ... Særlig presten Bondevik og Stoltenberg 
regjeringene satte opp en totalitær mur av utestengelse og diskriminering mot meg 
og mitt kall/sjel. Samt senere statsminister Erna Solberg har fulgt den samme linjen. 
Erna har tidligere vært statsråd i Bondeviks tidligere regjering. En regjering som i sin 
tid gjorde alt de kunne for å stenge meg ute!  
 

Dagens regjering fortsetter å kjøre på et stadig rødere lys! 
De blinde leder de blinde, og surdeigen fortsetter å ese ut. 

  
Etter at jeg hadde leverte disse 7 brevene personlig i oktober 2007, kontaktet jeg 
umiddelbart et for meg nytt vikarbyrå, Tangent Bemanning på Lysaker. De var 
suverent åpne, imøtekommende og positive. De skaffet meg umiddelbart to 
intervjuer, som resulterte i to jobbtilbud, som fast ansatt. Jeg takket raskt ja til ny 
regnskapsmedarbeider jobb, og VIPS var jeg inne, som fast ansatt igjen i arbeidslivet 
igjen. 
 
I 2008 blomstret kjærligheten igjen, denne gangen i Stavanger. Etter over 30 år i 
Asker, sa jeg i desember 2008 opp min leilighet med panoramautsikt på Hvalstad  
i Asker og min faste jobb i Oslo. Dette, midt i finanskrisen over hele verden. Jeg 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kafka-prosess
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pakket med meg alt, flyttet fra Asker, over fjellet til Stavanger og inn i min samboers 
store hus. I Stavanger fikk jeg etter en uke mitt første jobb intervju og et vikariat, som 
raskt ble til ny fast jobb, hvor jeg ble i 7.5 år, frem til august i fjor. En fast toppjobb, 
som ressurskoordinator/regnskap innen oljebransjen.  
 
Stavanger, våren 2015 tok mitt samboerskap helt slutt. Denne våren 2015 var jeg 
samtidig forelsket i min nye fantastiske kjæreste fra Asker. I November 2015 ble jeg 
50% permittert fra min faste jobb i Tananger. Oljebremsen var allerede godt i gang.  
I april 2016 fikk jeg oppsigelse p.g.a. markedsituasjonen, hvor nå over 50.000 i 
oljebransjen mistet jobben på to år. Etter 7.5 år i Stavanger gjorde jeg comeback på 
Østlandet, flyttet i august 2016 tilbake til min hjemmebane Asker og min nye 
samboer. 
 
Fra oktober 2016 har jeg, som arbeidssøker, i over et år nå fokusert å bygge nettverk 
på LinkedIn. Synliggjøre min kompetanse. Sendt mange åpne og noen direkte 
søknader på aktuelle faste jobber. Jeg må ha en fast jobb, samtidig som jeg leder 
non profit Make peace organisasjonen Pilkoss VeXst etter beste evne og forsøker få 
tak i sponsor/samarbeidspartner der. Samtidig roper vår tid etter nye løsninger og 
min stemme. Kom gjerne med forslag til løsninger/innspill.  
  
Tilbake i Asker fra august 2016. Etterlyser jeg NÅ i november svar på mine her 
presenterte ubesvarte brev til de ansvarlige departements ledere den gang og i dag.  
 
Jeg sender, den 20/11-2017, min søknad og kopi av 5 brevhoder fra 2007.. Denne 
gang til vår statsråd og kulturminister Linda Hofstad Helleland i Erna Solberg 
regjeringen. Hun har nylig utlyst ledige prosjektmidler, som skal gå til dialogarbeider 
og tiltak som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse om tros og livssynsdialog i tro 
og livssynssamfunn. Videre lyser kulturdepartementet ut midler til dialogarbeider på 
tros- og livssynsfeltet på NOK: 3.6.millioner. Jeg sender min søknad til Linda Hofstad 
Helleland, med kopi til nasjonens statsminister Erna Solberg. 
   
Jeg fikk ALDRI svar fra noen av disse statsrådene i Regjeringen Stoltenberg, 
den 2.oktober 2007. (Jeg har ventet over 10 år)   
(Det er et alvorlig brudd på offentlighetsloven)  
Norges statsministre tilbake til 1995 har utvist nulltoleranse,  
og nulldialog overfor meg, som i kraft av mitt kall/sjel er den ene som bærer 
løsningen verden må lytte, tillit til og forstå for å komme videre til evig fred og 
next level her på vår unike jordklode, slik er det.  
 
Når skal x-statsminister Jens Stoltenberg, som ansvarshavende statsminister i 
2007, og de 4 øvrige mottakere av mine brev svare på mitt brev? Deriblant 
arbeiderpartiets kultur og kirkeminister Trond Giske og utenriksminister Jonas Gahr 
Støhre? (Har de kjennskap til offentlighetsloven?) Hvordan kan Jens Stoltenberg, 
som NATO sjef i dag unnlate å fortelle til FN dette han inngående kjenner til om meg 
og mitt kall? Hvorfor blir jeg ikke invitert til å snakke overfor FN’s hovedforsamling? 
Jens Stoltenberg har ikke svart meg på 10 år …, og heller ikke på mine tidligere 
henvendelser. Han var og er mer opptatt av, å få Norge involvert i stadig flere 
angrepskriger og fortsette den totalt meningsløse krigen mot terror uansett moral, 
hensikt og kompass! Enda flere totalt meningsløse kriger og EU direktiv. I dag vet vi 
at Jens Stoltenberg, som var imot NATO i mange år, måtte gjøre alt vi kjenner til for å 
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bli leder av NATO, samt at han som han selv sier det: «Han liker makt og søker 
makt».  
 

Det norske folk må nå kollektivt våkne! 
Rødt lys blinker og blinker i og utenfor egen nasjon! 

Norges her omtalte ledere kjører hver dag på rødt lys! 
Med full motkraft som konsekvens. 

Av penger og et oljefond, som minner om «Onkel Skrue’s pengebinge», blir ingen sjel 
eller nasjon rik. Norge har skapt et klasseskille.  

Vår tids største og viktigste kall er å få orden på vår tro, tillit og profetstriden.  
 

Klinkende klart, sier jeg; 
Statsminister Erna Solberg, 

Vend om! Det kommer ALDRI FRED i det terror sporet verden legger til grunn, og 
den tro, som den norske regjeringen følger i den mangelfulle innsikt, som ligger til 
grunn for slike beslutninger. Den norske regjeringen leder folket og verden feil vei! 
Det norske folk må våkne! Det er en blindvei, hvor Regjeringen Solberg MÅ snu og 
begynne med seg selv først, dersom de søker varig fred. Hva med å starte med å 
snu i dag, for dere må på mange områder snu for å komme på rett spor!  
  
 
 

Til deg, som søndagene i oktober og november 2017 klokken 20.15 sitter og ser på 
realityserien «Varmestua på NRK» for x-statsministre, som skal skrive sin egen 
historie på glansbilde, idyll og pidestall vis. Det er «fake news» NRK serverer folket. 
Disse seks statsministrene, som for første gang møtes og forteller om livet på toppen.  
 
Dette serverer NRK. Uten noen form for reell kritikk, debatt eller samtidsopposisjon, 
diskusjon i etterkant. Svært kritikkverdig! NRK - Statskanalen brukes, som 
propaganda apparat for eliten i Norge (bukken og havresekken). Vit at media i Norge 
eies i all hovedsak av tre-fire svært dominerende aktører. De utgjør ingen reell 
opposisjon mot hverandre. For øvrig de samme aktørene som har gått sammen i 
«faktisk» for å verifisere at våre nyheter er best og korrekte. Media har etablert en 
konsensus hvor mediaredaktørene, deltar sammen med de tre statsmaktene i en 
overkjørings «Kafka prosess» mot meg. Det pågår i dag og i morgen. 
Mot et ærlig individ, mot en sjel! Min sjels kall og visdom. Hva slags lederskap er  
dette fra den nasjons ledere, som mener å være best i klassen innen dialog, fred  
og forsoningsarbeidet? Jeg vitner det stikk motsatte. Så Statsminister og 
mediaredaktører. Begynn med dere selv og praksis i egen nasjon først!    
 
Norges seks siste statsministre har en omfattende skyggeside. En side de aldri har 
fortalt deg eller det norske folk, og de slipper unna disse spørsmålene, fordi et samlet 
mediakorps unnlater å konfrontere dem og hverandre. Og slik skaper de mer og mer 
motkraft og «fake news» Både i sine biografier og offentlig velger disse tidligere 
statsministrene, som strutsen, å stå samlet med hodet i sanden. Sannheten ligger alltid i det 
de utelater å skrive eller snakke om, og de stemmene de stenger ute fra debattene! 
Samtlige norske statsministre i dette NRK søndag programmet (unntatt Kåre Willoch), 
har i min sak kjørt på RØDT LYS helt siden 1995! Er det kanskje derfor disse 
statsministrene er så gode venner og enige om å stenge min stemme ute?  
 
Kjære leser, ta deg tid til å lese alt på hjemmesiden min. Særlig Jesus-Part II – 43 
Wake up calls! Les de fra start i 1995, og frem til i dag. På tide å engasjere seg, bry seg? 
Det handler om din fremtid! På tide at du som en viktig del av det norske folk nå setter 
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føttene ned for den ELITISME demokratiet beviselig er blitt? Vit at innen tro og 
kristendom er der intet demokrati, og de kristne har selv satt opp en MUR mot sin 
egen profet (en sjel) inn til jorden igjen gjennom en kvinne, fordi de kristne ikke 
aksepterer reinkarnasjon.    
 
Demokratiets vugge Hellas er nær konkurs, og ordet demokrati er tømt for sitt innhold 
og intensjoner for de som ser. Øvrige demokratier sliter med den samme 
problematikk, en elitisme. Demokratiet fremstår i dag, tilnærmet sitt eget fiendebilde, 
som de skulle avskaffe. Og alt ytre blir verre, inntil mitt budskap tas på alvor og 
forstås.  
 

Jeg sier deg;  
Det blir som vi tror/vet/gir tillit. 

Derfor må troen settes først, debatteres og forstås korrekt og på nytt. 
Det er å ta det viktigste først, alt annet er bare strafferunder og unyttig kamp om 

leketøy, pidestaller og posisjoner! Vi må og skal alle inn i denne sirkelen!  
 

Folket og media må fronte og kreve at dagens kirkeledere må gå i debatt med meg og 
temaet reinkarnasjon! Til deg som vil ha varig fred i ditt indre og ytre? Vend om i dag, 
ha tillit og ta imot min visdom!  Jens Bjørnebo, nasjonens dyktige forfatter, sa det så 
klokt i boken «Frihetens øyeblikk»; «Sannhet først, så frihet. Det er aldri motsatt!» 
Bare sannheten setter oss fri! 
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KOPI, BREV 2 
 

Roger Hegerland 

Solstadlia 35 

1395 Hvalstad.      Hvalstad, den 02.10.2007 

 

 

 

 

 

Regjeringen 

v/Utenriksminister Jonas Gahr Støhre.  
 

 

 

 

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 Støhre, 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/
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KOPI, BREV 3 
 

 

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 Støhre, 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/
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KOPI, BREV 4 
 

 

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 Støhre, 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/
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KOPI, BREV 5 
 

 

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 Støhre, 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
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KOPI, BREV 6 (som er vedlegg 1, til alle de 5 brevene) 
Dette brevet = vedlegg 1, i de 5 brevene  

 

 

Roger Hegerland 

Solstadlia 35 

1395 Hvalstad.      Hvalstad, den 02.10.2007 

 

 

 

 

Regjeringen 

v/Arbeids og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen  
 

 

 

 

 

Topplederkonferansen – Pågående diskriminering fra det offentlige på 12 året nå! 

Jeg viser til mine tidligere henvendelser til statsministerens kontor, til tidligere brev til de 

aktuelle statsråder, stortingsrepresentanter/departementer og regjeringsmedlemmer de siste 

årene, samt til Jesus Part II – 42 wake up calls, på min hjemmeside www.pilkoss.no   

Diskriminerende strukturer i det offentlige vil bli tatt opp under topplederkonferansen 

nå i oktober heter det. Jeg ber om en rask ansvarsavklaring og et påfølgende møte med de 

ansvarlige statsråder, slik jeg stiller spørsmål i mitt vedlagte brev av den 5/9, og i dette brevet.        

Vedlagte brev av den 5/9 er en grundig redegjørelse for min situasjon stilet til saksbehandler 

Camilla Smith Hanssen, men er laget for å gi alle de som leser den et bra helhetsbilde på 

situasjonen. I anledning mitt vedlagte brev, var jeg i dag i et møte med Nav 

Asker/sosialkontoret. Jeg mener det pågår en systematisk diskriminering/mobbing fra 

Statsminister Jens Stoltenberg, Kirke og undervisningsminister Trond Giske og hele Kirkens 

ledelse i Norge, samt en pågående diskriminering/likegyldighet fra NAV Asker/sosialkontoret 

til det jeg de siste årene har opplevd i arbeidsmarkedet, som bla. en følge av den 

diskriminering jeg opplever på det jeg står for og fremmer: Jeg er Roger Hegerland, et av 

mine tidligere liv har vært som Jesus, jeg er reinkarnasjonen av Jesus. Dette redegjøres 

det for i mitt brev av den 5.9.2007 til Asker sosialkontor v/Camilla Smith Hanssen.  

I forbindelse med min henvendelse ble jeg så innkalt til et møte den 2/10.2007, kl.13, 

hos Nav Asker. I dette møtet var også Camilla Smith Hanssen og Erling Holt tilstede.  

 

De to stiller seg begge totalt likegyldig til det jeg tar opp i mitt brev rundt 

ansvarsforholdet/diskriminering/mobbing i den konflikten jeg skisserer. I vår samtale kommer 

følgende frem: Sitat fra Erling Holt:” Det er ikke noen diskusjon for dem dette her – Det er et 

ikke tema for dem alt rundt dette med Kirke/mitt kall og hva jeg utsettes for i 

arbeidsmarkedet”, sitat slutt. De vet ikke/vil ikke veilede meg, på hvem jeg skal henvende 

meg til for å komme til møte hos statsminister eller kirke og kulturminister angående dette, 

heller ikke hvem i kommunen som måtte ha ansvaret for slikt vet de noe om. De har i sin regi 

ingen mulighet til å nedsette noen form for prosjekter/lavterskeltilbud basert på min 

spisskompetanse. Jeg må følge vanlige regler for anbud dersom jeg skal komme inn, kanskje 

kunne jeg ta kontakt med departementene nevnes. Jeg påpeker at det pågår en systematisk 

diskriminering og mobbing mot meg fra Kirkens toppledelse som Nav/sosialkontoret 

http://www.pilkoss.no/
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inngående vet om at pågår, og at det også rammer min yrkes/inntektssituasjon. Når jeg ber om 

en ansvarsavklaring her – Om det er stat eller kommune, så sier de at det vet de ikke, det bryr 

de seg ikke noe om. De har vel varslingsplikt? 

Når jeg ber de svare på om de i min sammensatte situasjon har habilitet hva gjelder direkte 

kontakt med kirkens toppledelse, departement, eller statsråder så motsetter Erling Holt seg, 

noe indignert og lurer på hvorfor jeg spør om det, ifølge han er det helt irrelevant og han sier 

at det nekter han å svare på! Jeg mener det absolutt er svært relevant! Erling Holt mener det er 

vanskelig for meg å få jobb hvis jeg nevner det jeg står for og at jeg bare kan ta en jobb i 

kassa på Rimi, som om det løser noe som helst. Camilla svarer, at hun har habiliteten i orden. 

De sier at de kun skal hjelpe meg som arbeidstaker.  

Så gjentar jeg at nå er det nulltoleranse for diskriminering i staten. Mot all 

diskriminering fra personer og myndigheter. Jeg gjentar at ting, som det står er skrevet under 

frivillig på, er ting jeg uten forbehold måtte skrive under på for å få den økonomiske hjelp jeg 

i perioder er berettiget, og at sosialkontoret ved flere anledninger har tvunget meg til å gjøre 

det de mener jeg skal(og som har vært feil etterpå som jeg sa), samt at de fremstår samtidig 

som at mitt samtykke er avgitt frivillig og at jeg er informert om hva opplysningene skal 

brukes til og hvem som skal få tilgang til opplysningene, mens trusselen har vært at jeg må 

skrive under på egenkartleggingsskjema in blanko, ellers får jeg ikke økonomisk hjelp for den 

perioden jeg søker. Samtidig nektet saksbehandler meg nylig å delta på et arbeidsmarkedskurs 

som er rett for meg. Jeg mener NAV Asker/sosialkontoret har en diskriminerende og 

likegyldig holdning til det jeg fremmer, til min private virksomhet og at de skyver et ansvar 

som også ligger på dem foran seg ved å innta en slik likegyldig holdning. Asker kommune har 

tross alt mange svært sentrale aktører i en slik konflikt som min boende i kommunen, så de 

kan absolutt ha habilitetsproblemer/interessekonflikter i forhold til min sak og en del svært 

sentrale maktpersoner, som stenger mitt budskap ute, som igjen skaper de her gitte 

konsekvenser for meg.    

 

Jeg søker nå om å få et snarlig møte med de involverte statsrådene, og et avklart forhold til 

ansvaret for å bli tatt på alvor. Nedsette prosjekter for min spisskompetanse, komme inn i de 

rette fora, komiteer og debatter på det tema jeg direkte og klart bringer frem. Dersom dette 

ikke skjer vil jeg sammen med min advokat vurdere videre fremdrift, vurdere eventuelle 

politianmeldelser/erstatningssøksmål for tapt arbeidsfortjeneste i denne saken. Jeg vil etter å 

ha mottatt Deres svar vurdere å ta kontakt med aktuelle komite lederne på Stortinget, samt 

sivilombudsmannen. Når dette er gjort vil jeg igjen direkte ta kontakt med aktuelle media i 

inn og utland, og deretter vurdere å bringe hele saken min og hvordan Norges 

statsministre/ansvarlige statsråder likegyldig har behandlet/forholder seg til denne sak med 

global aktualitet og vurdere å bringe saken inn for den internasjonale domstolen i Haag. 

Denne sakens ansvar/anliggender går ut over Norges grenser og feighet er det som kjent lite 

storhet i.   

 I følge grunnloven så er det iflg. Paragraf 16 – Kongen som anordner alle offentlige 

Kirke og Gudstjenester, alle møter og forsamlinger om religionssaker og påser at religionens 

offentlige lærere følger de foreskrevne normer. I.flg paragraf 4, er Kongens navn hellig, han 

kan ikke lastes, eller anklages. Ansvarligheten ligger på hans råd. Når det gjelder 

ansvarsforholdene innen Kirken på mitt tema her så må det avklares nå, dersom Norge skal ha 

noen som helst troverdighet der statsrådene reiser rundt med verdens lengste pekefingre og 

anklager alle andre land som ikke følger spillereglene for unfair-play, mangel på demokrati, 

religionsfrihet og ytringsfrihet. Det er vel staten som har ansvar for prest/diakoni, og som 

kjent er kristendommen en åpenbaringsreligion som venter på sin leder her på jorden – Et 

menneske med en familie/venner. På tide nå å åpne denne døren, som kun kan åpnes 

gjennom å inkludere reinkarnasjon i det kristne grunnsynet. Eller kan Norges statsråder 
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leve med å likegyldig å delta i hver dag å korsfeste sin egen åndelige leder som kriminell (slik 

vi alle kjenner historien), og lede det norske folk bak lyset? Og hvilke konsekvenser får så det 

annet enn motkraft? Å prøve å bruke markedsmekanismene mot et individ som står for det jeg 

gjør, samt å fortie, diskriminere og ignorere skulle vel den norske statsledelsen heve seg over, 

eller vil en selvransakelse bli for vanskelig? Uansett må Norges regjering før eller siden 

invitere meg inn til dialog og utvise respekt og verdighet for det jeg fremmer.    

 

Problemet ligger i, at Kirken etter dagens grunnsyn på lovlig vis mener de kan stenge 

sin egen profet ute fra jorden til evig tid, og slik korsfeste sin leders sjel og det nye 

evangeliet ute hver eneste dag.    

 Ansvaret for de nye løsningene hviler på Norges regjering, dette er Guds plan for 

Norge. Kirken må komme i et rett forhold til Jesu sjel, som menneskesønnen. Før dette 

inntreffer i folkets bevissthet vil absolutt alt av negativ utvikling og konsekvenser øke, dette 

fordi alt skjer i Guds bilde, og det blir som enhver tro for eller mot i det ytre. Det heter jo at 

Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn? Da må den pågående diskriminering, 

pågående justismord og utestengelse av min sjel stoppe her og nå, ta meg på alvor og ha tillit. 

Stopp misbruket av mitt navn, jeg har aldri gitt noen tillatelse til det som pågår i Bibelen med 

mitt navn.” Før kirken”, var jeg,” Før Abraham», var jeg, som jeg ifølge Bibelen sa den 

gangen. Jeg sa den gangen ifølge skriftene, skriv intet om dette. Eier ikke jeg mitt eget ansikt, 

min egen historie og min egen sjel? Snakk om å seile under falskt flagg slik Bibelen gjør, de 

bruker mitt navn den gangen til å selge sitt budskap, gjennom de omvendte kristnes versjoner. 

Bibelen handler veldig mye om Paulus virkelighetsforståelse og bevissthetsnivå på den tiden. 

Han var en av de som stod i ledtoget for å få meg korsfestet, og vendte så om siden – med det 

motiv å korsfeste min sjel til evig tid ved å etablere gjenoppstandelse etter døden, noe ingen 

av de tidlig kristne var vitne til, annet enn at graven var tom og det beviser ingenting.  

Jeg er i Bibelen omtalt, ribbet for alt fra biologisk opphav, mine første 34 år, min 

biologiske far og mor med et vanlig sexliv - jeg har ifølge dagens grunnsyn/norske 

grunnlov ingen rettigheter til et liv på jorden med min familie, slik alle andre sjeler har. 

For det livet vi lever er for alle et tidligere liv fremkalt igjen, for at vi skal finne 

løsninger på det vår bevissthet tidligere ikke har klart å løse. Alt uløst må senere løses 

rett og på nytt for å vinne vår frihet. Et Aha for den rådende bevissthet.  

 

Monarkiet v/regjeringen har all makt via grunnloven til å stenge min sjel ute fra jorden til evig 

tid, mens det samme Monarkiet v/regjeringen har etablert sin eksistens ved å forlede folket 

inn i en tro på å korsfeste og stenge min sjel ute fra jorden til evig tid, og fremstå, som om de 

så ydmykt venter. «I skyen skal profeten komme» Men dette gir selvsagt statslederne frie 

tøyler til med makt å stenge meg ute fra jorden – et iskaldt bedrag. Det er 2000 år med bevis 

på at alle kommer gjennom en kvinne til jorden. Min sjel er i Bibelen misbrukt i reklame for 

jomfrufødsler, gå på vannet, gjenoppstandelse etter døden, samt misbrukt til bruk av de motiv 

Paulus hadde for å vende om etter å ha stått i første rekke for å korsfeste meg og senere 

fordrive mine venner, familie og allierte som det står i Bibelen, det Paulus prediker av moral 

har ingenting med mine ord, budskap og intensjoner å gjøre, osv.    

 

Storting, regjering, kirken bruker en kjent persons navn (mitt) og karikaturbilder i en stadig 

frekkere og mer villedende markedsføring, fordi de har stengt døren inn til jorden for min sjel, 

mens de fremstår som om de venter, i skyen heter det i den rådende overtro. Dette for å selge 

noe som ikke er hva det er. Jeg kan bevise at mitt navn er og blir kommersielt utnyttet og at 

mitt navn har blitt, og blir misbrukt i kommersielt øyemed under falske bilder, for det finnes 

ikke et bilde av meg den gangen jeg var kjent som Jesus. Jeg er aldri blitt spurt, i en bok kalt 

Bibelen skrevet i den hensikt å korsfeste og stenge min sjel ute fra jorden til evig tid. Hvilket 



 

 
14 

folkebedrag! Eller skal Kongehuset og regjeringen fortsette å utnytte min person/sjel for å 

beholde sin makt, og forlede folk fra barnsben av via den rådende grunnlov/kristne grunnsyn 

og kulturarv, med det uoppklarte, uløste justismord og den eventyrfortellingen som Bibelens 

nye testamente i dag fremstår som? Kirken har satt opp en akademisk mur mot min sjel, mot 

min familie og mine venner - riv ned denne muren av overtro, så vil muren mellom 

palestinere og israelere falle samtidig.  

 Hva vil verdens ledere ha? En korsfestet leder via et uløst justismord som hele verden 

kjenner til og offerbevissthet. Eller en levende leder her og nå, som de skal lytte til og 

ansvarsbevissthet? For kommende generasjoners skyld må dette løses nå.  

    

Til orientering så har fredsorganisasjonen jeg leder i 2007: Pilkoss VeXst, faktisk 6.7 

milliarder, ikke betalende medlemmer.  

 

Sett i lys av mitt budskap/kall må grunnloven og det kristne grunnsynet forandres i.h.t. det 

Kongehuset, de siste norske regjeringer siden 1995/ og mange av Stortingets 

representanter/partiledere i brevs form, i flere år er blitt bevisstgjort. Hvilket jeg med dette 

brevet fremsetter forslag om til Stortinget og ber om at det om mulig kunngjøres ved Trykken, 

som det står i grunnlovens paragraf 112. Jeg søker også om å få holde et innlegg på årets 

Kirkemøte medio november 07, som foregår på Øyer/Lillehammer, og ber regjeringen 

innstendig om å stanse den pågående likegyldighet og systematiske 

diskriminering/utestengelse og mobbing som beviselig pågår mot meg fra disse ansvarlige 

hold, også i den sittende norske regjering.     

 

Det går en grense også for meg.  Den går hit og ikke lenger, nå skal jeg få en dialog med de 

ansvarlige lederne i regjeringen. Jeg søker svar på dette brev fra de 5 her gitte statsrådene jeg 

har stilet dette brevet og sendt en kopi til.    

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Roger Hegerland 
Verdenslærer/master, forfatter, kjærlighetsprofet, astrolog  

 

Tlf: 92210709 

Mail: pilkoss@netcom.no 

Presentasjon: www.pilkoss.no 

 

Vedlegg: (1) Kopi av mitt brev fra den 5/9, til Nav Asker/Sosialkontoret.    

 

Kopi er sendt samme dag til:  

• Statsminister Jens Stoltenberg,  

• Kultur og kirkeminister Trond Giske.  

• Utenriksminister Jonas Gahr Støhre.  

• Fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.  
 

 

 

 

mailto:pilkoss@netcom.no
http://www.pilkoss.no/
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KOPI, BREV 6 (som er vedlegg 1, til alle de 5 brevene) 
Dette brevet = vedlegg 2, i de 5 brevene  

 

Roger Hegerland 

Solstadlia 35 

1395 Hvalstad      Hvalstad, den 5.9.2007 

 

 

 

 

Asker Sosialkontor  

v/ Camilla Smith Hanssen  

 

 

Redegjørelse for situasjonen og tiltak som vil kunne løse 

situasjonen hvilket er rett fokus på fremtiden.  
 

Jeg viser til tidligere korrespondanse med Dere hvor jeg inngående har beskrevet den 

diskriminering jeg mener at jeg utsettes for og sist oversikten på min situasjon og løsninger 

skrevet i mitt egenmeldingsskjema dette året. Min sak har flere sider ved seg. Jeg mener Dere 

skulle melde meg på det angitte arbeidsmarkedskurset som starter på mandag den 10/9, nå  

har Dere avgjort dette uten dialog med meg. Hvordan kan Dere gjøre det? Jeg vil ha et møte 

med Dere før jeg skriver under på det brevet du sendte meg ang. Mølla Kompetansesenter, 

hvor jeg tidligere har søkt stilling som arbeidsleder. Jeg vil at også Guro Heggen, Erling Holt, 

og min kontaktperson hos NAV, hvem er det nå – er det ikke Thomas Nystrøm lenger? samt 

leder for sosialkontoret/Nav får lese dette brevet.  

 

Jeg vil etter å ha fått Deres svar sende en kopi av dette brevet og Deres svar på det til arbeids 

og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, samt muligens til fornyings og 

administrasjonsminister Heidi Grande Røys. Se også særlig dette brevets hovedpunkt. 5, så til 

underpunkt.6 der.    

”Alle skal med” er som kjent Regjeringens valgparole ved dette kommunevalget – 

min sak er også egentlig et kommunalt anliggende. Samtidig står kirken for et grunnsyn, som 

sier at jorden er for alle unntatt Jesu sjel. Profetens/hans sjel må korsfestes her på jorden for  

at Kirken skal beholde sin feilaktige dogmestyrte overtro med falsum av jomfrufødsler og  

tro på fysisk gjenoppstandelse etter døden – samtidig er kristendommen en 

åpenbaringsreligion som sier at de venter, hvordan skal de så få til dette? Jeg sier som jeg  

har sagt hele tiden: Det evige liv er reinkarnasjon. Guds rike er i oss og for våre øyne, 

og himmelriket er mellom oss, det som er løst er løst for alltid, det som ikke er løst kommer 

tilbake til oss mennesker hele tiden for at det skal løses når tiden er inne for det.   

     

1.Ansvar og eiere av denne konflikten:  
 

Har staten eller kommunen ansvaret for å lytte til mitt kall, hvor jeg som bærer av Jesu sjel  

er vår tids frelser og ta dette på alvor? Dette må klargjøres. Slik Norges økonomi er nå både 

for kommunen og staten, så skulle ikke det mangle på økonomiske midler til å hjelpe meg, 
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noe annet med viljen? Slik kirkens grunnsyn/trosbekjennelse står fastspikret i dag så 

korsfestes min sjel hver eneste dag, og jeg ble den gangen korsfestet som kriminell. Verdens 

verste og uløste justismord! Norge har en grunnlov, som verner kirkens grunnsyn – et 

grunnsyn som stenger ute reinkarnasjon. Kirken sier Jesus skal komme i skyen, hvilket  

er galskap, selvsagt kommer Jesu sjel gjennom en kvinne, og inn i en familie nok en gang. 

Kirken kan ikke leve med en tro/mur som stenger ute denne inngangen for Jesu sjel til jorden! 

Norge kan heller ikke ha en regjering som sier;” Alle skal med”, for så å ha en grunnlov som 

dekker over et tros grunnsyn, som stenger min sjel ute til evig tid fra jorden. Les: 

www.pilkoss.no - så til Jesus-Part II – 42 wake up calls, og les wake up nr. 42. Ta også en  

titt på en video jeg anbefaler som heter: www.zeitgeistmovie.com. La meg legge til at over 

halve jordens befolkning tror på reinkarnasjon, og det har vi tusenvis av år med bevis på at  

er rett. Alle de kristnes nøkkel og forløser til fred er Jesu sjel som et menneske på jorden, få  

er klar over da at Kirken stenger ute sin egen frelser til egen tid. Man kan ikke lære opp våre 

barn i denne tro, som samtidig stenger alle dører for møtet med Jesu sjel på jorden. Våkn opp, 

ethvert land er pålagt å ha en uttenkt løsning verdig år 2007 på en slik sak jeg fremmer!   

  

2. Problemstillinger;  

 
1. Jeg har hele tiden søkt aktuelle jobber, siden 2006 er jeg av sosialkontoret pålagt å 

sitte å søke på andre jobber når det jeg egentlig skulle ha 100% fokus på var å 

fokusere på fremdrift i egen bedrift, og at kommunen/staten skal ta det ansvaret som 

påligger dem økonomisk når de vet hva jeg står for og fremmer, fremfor som 

regjeringen de siste årene med prest og Krf leder Kjell Magne Bondevik og Jens 

Stoltenberg i spissen har ledet det norske folk bak lyset. Jeg har i disse årene vært 

samarbeidsvillig og søkt mange jobber innenfor mine kompetansefelt, men det føles 

rart å måtte sitte og søke på andre jobber når problemene er de jeg skisserer, og 

manglende samarbeidsvilje fra sosialkontoret, som er en del av årsaken til min 

situasjon.  

2. Jeg har egen praksis i Skaugumsåsen Helsesenter, egentlig helt ufattelig å vitne at  

ikke Dere kan bruke meg som ressursperson, fordi jeg har gått en annen vei til innsikt. 

Hvorfor er ikke stat/kommune pålagt å hjelpe meg frem – er ikke Norge en såkalt 

kristen nasjon? Skal ikke Norges ledelse være stolte av en som åpenbarer og bærer 

dette som jeg gjør på en beviselig måte? - De som kaller seg kristne har kun en frelser 

og det er Jesu sjel tilbake på jorden, og skal lytte..  «Han skal komme” i skyen», heter 

det i den manipulerte, konspirative kristne kulturarv mot deres egen leder. Bæreren av 

Jesu sjel. Det er stat/kommune som styrer kirken, politikerne velger biskoper osv. Jeg 

kan leve av mitt firma, men ikke ved systematisk å bli stengt ute når det jeg står for er 

rett. Jeg må ha et eller annet sikkerhetsnett og litt velvilje og økonomisk hjelp til å 

komme i gang – hvilket har vært vanskelig å få til annet enn alminnelig sosialhjelp, 

som er et absolutt eksistensminimum for en mann med to barn. De fleste av 

konkurrentene mine innen helse/kirke er på en eller måte subsidiert/støttet økonomisk. 

Her ligger en systemdiskriminering som må endres!! Det lille jeg får i sosialhjelp er et 

eksistensminimum, og bidrar i svært liten grad til at man kan bli selvhjulpen på slike 

økonomiske betingelser. Det blir en fastlåst situasjon, hvor jeg egentlig føler at dere 

prøver å få meg til å gi opp.     

3. Jeg mestrer det private næringslivet helt topp, har de aller beste topp resultater/attester 

på det. Men de private er også svært avhengige av sitt omdømme, image og rykte for  

å få økonomiske resultater, så der kan slik sett være risiko knyttet til å ansette meg når 

kirken får lov til å bygge på sin overtro/dogmer/korsfestelse og har slike holdninger  

http://www.pilkoss.no/
http://www.zeitgeistmovie.com/
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til min sjel som de likegyldig får lov til å ha, og får tilført penger og er beskyttet av 

den norske grunnloven. Hva vet jeg om andres underliggende motiver eller frykt? Stat 

og kommune har ikke slike føringer/hensyn å ta, som enkelte aktører på det private 

markedet har og står derfor mye friere til å inkludere det jeg fremmer.   

4. Problemet er hovedsakelig at jeg bærer et kall som er et kommunalt/statlig anliggende, 

og jeg har en innsikt som ansvarsmessig hører hjemme innunder statlig og kommunal 

sektors ansvar! Statskirken og det de sier de venter på … Her må Dere nå gå inn i 

sirkelen, lytte og ikke gå rundt grøten, og ignorere det jeg sier. Problemet er ikke at  

jeg mangler verken innsikt eller erfaring, men at stat og kommune ikke vil 

samarbeide/lytte til min kompetanse/innsikt og støtte meg økonomisk med prosjekt 

eller driftsstøtte – på tross av at dette er stat/kommunes soleklare ansvar. Bare jeg kan 

kjenne til og følge min sjels vei, ingen andre. I de beste og rikeste familier/land begås 

de verste overgrepene og mishandlingene, slik skal det ikke være. Vi er her for å ordne 

ting rett for kommende generasjoner, ikke for å unnlate å ta de nødvendige 

oppgjørene, og da starte med kirken – fordi det blir som man tror for eller mot oss  

alle sammen. De kartene må være rett.  

5. Problemet er at i dag også at samfunnet tror de har fått frihet, en frihet før sannheten – 

Da blir alt hensyns og grenseløst som askerbøringen og forfatteren Jens Bjørneboe, 

skrev det i boken Frihetens Øyeblikk.   

6. Jeg har intet sikkerhetsnett, og ingen opparbeidet kundekrets innen det offentlige  

–en arena jeg må inn på med mitt tema, fordi før mitt kall i 94/95 handlet alt jeg  

drev med om det private næringslivet. Så ble jeg skilt og resten har dere i brevs form.  

7. Jeg har ikke rett på bostøtte, har dette endret seg? Man må ha et eller annet 

sikkerhetsnett. Foreldre kan ikke hjelpe meg.    

8. Jeg er pålagt forsørgeransvar fra stat og kommune, og vil bidra med å betale 

skattepenger, slik at jeg som selvstendig næringsdrivende får pensjonsrettigheter, 

feriepenger som alle andre!  

 

3. Hvordan kan vi samarbeide?  

Først som sist må Dere komme til den erkjennelsen? 

 
1. Til NAV kommer alle som er i en viktig endringsfase i livene sine, jeg er dyktig i  

slike omstillings og endringsprosesser. 

2. Jeg er et alternativ for dere, et lavterskeltilbud på områder det daglig i media ropes 

etter alternative nye løsninger der helsevesenet ikke fungerer godt nok.  

3. Jeg kan lage skreddersydde kurs, seminar, foredrag for arbeidsledige på aktuelle tema, 

motivasjon, selvledelse, egenmestring osv. Se:www.pilkoss.no    

4. Jeg har de aller beste dokumenterte resultater, og attester.  

5. Jeg søker økonomisk hjelp til å informere det norske folk så de blir opplyste, frie  

og selvstendige. Informasjonsbehovet er enormt, og jeg kan ikke stå alene med det 

ansvaret!   

6. Jeg skriver historie og arbeider for en evig og varig fred på jorden. Jeg setter 

Asker/Oslo på kartet for sann og varig fred.     

 

4. Produkter jeg kan tilby Dere;   
• Se: www.pilkoss.no  

 

http://www.pilkoss.no/
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4a) Plettfri vandel;  
1. Jeg har krav på en jobb i.h.t. min kompetanse. Jeg har en posisjon og er en 

ressursperson som kan presentere bevis på det jeg står for, og som har bare topp 

resultater bak meg. Staten selv går på ventelønn.. Hva får jeg? 

2. Hvorfor ikke gi meg mulighet for prosjektstøtte/samarbeide med aktuelle instanser – 

få meg inn der, fremfor å stenge meg helt ute p.g.a ikke rett utdanning – Hvordan kan 

Dere sitte å se på at jeg stenges ute p.g.a en teoretisk mur 3 års utdanning (Helse) og 5 

års vranglære utdanning (Kirken).  

3. Min situasjon er unik, et enkelttilfelle og skal vurderes deretter.   

4. Se mitt egenkartleggingsskjema.  

 

4b) Manpower diskriminerer; 
• Her diskrimineres jeg beviselig på min tro – for jeg var en av Manpowers beste og 

mest brukte vikarer i en lang årrekke, med bare de beste attester og utførte jobber!!  

Etter at jeg stod frem med mitt kall direkte og åpent igjen fra november 1999, så fikk 

jeg problemer med å få vikarjobber der, begrunnet i vikarierende markedsårsaker 

oppgitt til meg. Den 11/9-01, fulgte så den nye Bush doktrinen (Manpower er USA 

eid), og siden føler jeg meg faktisk ekskludert fra Manpower, det har jo Dere også sett 

i form av alle de jobbene jeg har søkt der.  

• Alle har en tro og en politisk oppfatning, så slike ting skal ingen arbeidsgivere egentlig 

ta med i betraktningene, men jeg tror noen gjør det! Det kalles diskriminering.  

 

5. Diskriminerende strukturer!; 
 

Jeg opplever en ren overkjøring, likegyldighet og egentlig en pågående mobbing tilbake til 

1995 av det jeg står for og representer hva gjelder mitt kall – Jeg mener det jeg sier, og sier 

det jeg mener. Bare jeg kan kjenne til og følge min sjels vei – ingen andre. De siste 12 årene 

har bare styrket min sak, og gjort at jeg i dag sitter på svært mange bevis for at det jeg sier  

er sant og skal ha troverdighet.  

1. Kirken – Grunnlov, grunnsyn som stenger profetens/min sjel ute fra jorden til evig 

tid!! Mens sier de venter. Jeg vil nå vurdere å anmelde kirkeminister og preses i 

bispekollegiet for brudd på likestillings og diskrimineringsloven. Kirken, som sier de 

venter på sin frelser på jorden, nekter meg å arbeide som lærer i kirken/prest. Kirken 

må komme i et rett forhold til min sjel. Kirken kan ikke lenger stå for å korsfeste min 

sjel hver eneste dag, bevitnet av en informert norsk regjering som leder det norske 

folket bak lyset i en konflikt Norge selv sitter med nøkkelen og løsningen til. Les min 

bok: Jesus Part II – Dommen, utgitt på Pilkoss Forlag i 2005. Gå til: Jesus Part II – 42 

wake up-calls.  

2. Helsevesenet opp mot de som har gått egne veier til innsikt gjennom egne erfaring, og 

egen innsikt. (Stat/kommune står der med alle økonomiske goder til pasienter – dette 

er også diskriminering overfor andre aktører.) Særlig når vi alle vitner alt som daglig 

avsløres av alle feil og mangler i det norske helsevesenet. 

3. Det heter nå at det er nulltoleranse i staten mot alle former for diskriminering, sier 

fornyings og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, på tv den 3.9.2007. 

4. Bjarne Haakon Hanssen er mot etnisk diskriminering fra personer eller myndigheter.   

5. Diskriminering i det offentlige vil bli tatt opp under toppleder konferansen senere 

denne måneden. Innen starten av oktober, 4-5 uker skal alle offentlige instanser 

redegjøre skriftlig.  
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6. Jeg vil at Dere rapporterer inn min sak, som en 

diskriminering sak, slik jeg beskriver den her – opp mot de 

rette ansvarsinstanser.  
 

 

6. Begrunnet i hva vurderer dere at dette kurset jeg 

har meldt meg på i Oslo ikke er aktuelt som 

tilstrekkelig for at kompetansen min øker, slik at jeg 

kan bli selvhjulpen her og nå?  

 
• Hva slags kompetanse gjør det da i dine øyne? En attraktiv foredragsholder har intet 

problem med å bli selvhjulpen og tjene meget gode penger, men som sagt jeg bærer  

en stor sten, som står i de gitte uløste dilemma. Det hviler i min sak et ansvar på stat 

og kommune for å ta meg på alvor og ikke utsette eller late som om ikke dere trenger  

å forholde dere til meg og mitt klare budskap. Jeg føler Dere ignorerer det jeg virkelig 

står for og den ressursperson jeg er. Likegyldighet er vel et ord historien sier det meste 

om.    

 

7. Her og nå, og kurset jeg meldte meg på i god tid 

i Oslo, dette for å være aktivt arbeidssøkende og 

ta viktige initiativ selv til å løse min situasjon. 

Jeg har egen praksis som jeg driver fra et godt 

egnet sted!!  (Alle kundene sluses gjennom deres 

eget apparat/system med leger osv..);  

 
1. Jeg søker jobber hele tiden, har lagt ned et stort forarbeide i alle disse søknadene. Jeg 

gjør alt jeg kan gjøre og står registrert i de viktigste vikarbyråene, hvor jeg også har 

vært til intervju. Rekruttering og vikarjobber går for det meste via vikarbyråer. Mange 

lurer kanskje på hvorfor jeg ikke kan leve av alt det jeg representerer på: 

www.pilkoss.no - Jeg har lagt ned et utrolig uselvisk og idealistisk arbeid i alle disse 

årene.     

2. Kurs i Oslo passer meget bra, fordi da treffer jeg mange hver dag, deltar i et sosialt 

fellesskap hvor vi kan hjelpe hverandre. Lettere for meg å avtale møter med flere i 

Oslo, kanskje få en passende ekstrajobb på noen ettermiddager om jeg får til det. 

3. Det er svært viktig for meg å ha den aller best oppdaterte innsikt på alt som har med 

webløsninger å gjøre fordi dette er fremtiden innen alle typer jobber!! Mange stillinger 

på mine felt krever en god og oppdatert innsikt på dette felt, og jeg trenger 

oppdatering der for å være kvalifisert for et større spekter med aktuelle jobber. Ofte er 

slik kunnskap helt nødvendig for å kunne ta seg av intranett i en bedrift. Kurset, eller 

andre slike utdanninger vil lede til flere stillinger som jeg kan søke på, er ikke det bra 

da? Hvorfor nekter du/dere meg dette kurset uten noen form for dialog i forkant? Må 

http://www.pilkoss.no/
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si jeg finner det underlig, om målet er at jeg skal bli selvhjulpen da, eller bli gående  

på et eksistensminimum.    

4. Dette kurset skulle også gi en direkte praksisplass etter teoridelen, hvilket øker 

muligheten for å løse dette. Fokus på fremtiden prosjektet har ikke vist seg vellykket 

for meg, dette var dessuten et prosjekt jeg ble pålagt av sosialkontoret v/Camilla å 

delta i – bare måtte skrive under.   

5. Jeg mener webrelaterte/prosjektleder og lignende kurs er rett kurs på vei for å bli 

selvhjulpen. Jeg er også godt fornøyd med servicen fra NAV Sandvika og en 

saksbehandler der som heter Kristian, som hjalp meg å finne dette web. kurset. 

6. Alle i NAV og på sosialkontoret har vel fått fine lønnstillegg de senere årene, dere har 

feriepenger. Politikerne har bevilget seg svært fete lønnstillegg som følge av oljen i 

Nordsjøen og Iraq-krigen. – Hvorfor sitter dere og ser på at deres klienter får redusert 

sine rettigheter slik det er blitt gjort de siste årene?  

    

8. Problemet med Fokus på fremtiden:    

Krf (Dagfinn Høybråten og Kjell Magne Bondevik) 

står med sin tro for å stenge min sjel ute til evig tid 

fra jorden så det er slått helt klart fast;  
Bondevik regjeringen – satt på Sem i Asker – Sosialkontoret sendte meg til” Fokus på 

fremtiden” i Pinsekirken! (ASOK) av alle steder!! Pinsevenner som roper og sier:” Jesus 

lever”,” Ser du! -Jesus”, i kor. Mens de fornekter Jesu sjel på jorden igjen – og later, som at 

de ikke vet at der ikke finnes et bilde av Jesus. Det er kun Jesu sjel selv som kan gjenkjenne 

dette, i seg selv, samtidig som tiden vi lever i synliggjør hva slags konflikter, som pågår,  

i det ytre, som i vårt indre. Kollektivt, som helt nært.  

Med sin tro korsfester Pinsevenner Jesu sjel hver eneste dag – og har stengt absolutt 

alle dører for Jesu sjel tilbake her på jorden. Hvilken skinnhellig hykleritetater. Den gangen 

hadde de Roma til å dømme for seg, nå har de leger og andre såkalt opphøyde/skriftlærde, 

mange av dem totalt blottet for åndelig/sjels utdanning eller evne til ny innsikt og 

selvransakelse som krever forandring fra dem selv før de peker og krever dette fra alle andre. 

  

Det er heller ikke praksisplasser innen det offentlige – kun det private.. Hva er da vitsen med 

slikt som fokus på fremtiden i Pinsekirken? –Skyve ansvaret over på det private? som bare har 

begrenset med slike plasser også viste det seg den gangen. Se det fra min side! 

Kirke, helse aller fleste driver med store underskudd og får uansett store overføringer 

– hvordan skal de noen gang bli ansvarliggjort? Samtidig blir det bare flere og flere syke, 

trygdede i denne offerbevisstheten. Mange leger, psykologer får driftsavtaler og sender 

pasientene i egne sirkler, til seg og sine egne. (Se all min korrespondanse på denne 

urettferdigheten jeg tidligere har skissert) Alt øker og øker av problemer i det ytre, og så 

krever de høyere og høyere lønninger innen privat barnevern, helsevesen og stadig mer tvang. 

Mens problemet ligger i systemfeil, mangel på selvransakelse av innholdet i deres egne 

metoder og tradisjoner, samt feil tros utgangspunkt. Denne troen skaper bare flere og flere 

offer, fordi det er en offerbevissthet. Husk der oppstår aldri på noe plan en konflikt uten at 

løsningen også er tilgjengelig! 

Kirken har stengt alle dører for Jesu sjel, sin egen leder tilbake på jorden!! Norge 

reiser rundt å skal hjelpe/frelse alle andre diktaturer og undertrykkere med å stoppe det de 

begår. Men sannheten er at Norges regjering og ledelse selv sitter med løsningen uten å legge 

kortet på bordet, og utenfor mot blir da alt verre og verre, for å løse det må de legge kortet på 
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bordet, så løser ting seg til det bedre i det ytre – før dette punktet blir alt bare verre og verre i 

det ytre!! Norges pekefinger mot alle andre blir da bare lengre og et hykleri teater.    

Hva er det rasjonelle i å gjøre som Kirken gjør og alle statskirke medlemmer (som egentlig 

tror døren er åpen for Jesu sjel tilbake på jorden) Å tro på: Å korsfeste deres egen leder hver 

eneste dag og slik etablere offerbevissthet, Jomfrufødsel mor og sønn, oppstandelse av de 

døde på dommens dag. Alt er falsum fra starten av! Kirken og dens troende begår overgrep 

mot min sjel hver eneste dag inntil dere lytter og tar imot min nye lære. Få dette på dagsorden. 

Norges regjering har ansvar for å gå inn i dette - hvorfor ikke nå? Isteden mingler 

Statsminister Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik/ Torbjørn Jagland nå i Oslosenteret mer 

og mer sammen, de bedriver et kameraderispill mot meg beviselig tilbake til 1995 og særlig 

fra år 2000, hvor deres allierte siden har bekledd de vesentlige stillingene på de felt jeg prøver 

komme opp og frem. Stopp denne pågående mobbingen fra disse lederne nå, sier jeg! 

 

9. Mer langsiktig opplegg skriver du i ditt brev av 

den 29.08.2007, hva mener du med det Camilla? 

Sende problemet videre. Mens hvem har ansvaret 

stat eller kommune? Hvem?? Klargjør her!!  
 

1. Skal noe løses langsiktig (hva du nå enn mener med det, det er ingen utdanning i dag 

som heller kan garantere noen jobb), så må Dere først, som sist gå inn i en seriøs 

dialog og diskusjon på det jeg står for og fremmer!! Ha tillit til meg. Kan ikke ha en 

strutsepolitikk … Hvem har ansvaret i kommunen, i staten, i regjeringen og hos dere  

på vegne av det norske folket?   

2. Kursstønad, oppgir du at jeg vil få hos Mølla, hvor mye utgjør det, og hva slags jobb 

har du tenkt at jeg skal utføre der? Hvordan skal det hjelpe meg til å få hva slags jobb? 

3. Er det omskolering, omvende meg eller, ignorere, være likegyldige, håper det skal gå 

over eller hva er årsaken til at dere ser bort, fornorskning, endring, få meg til å fjerne 

min sjel eller ta avstand fra meg selv dere underliggende søker? Er det å få meg til å gi 

opp min næring, som stort sett består i meg og min troverdighet. Jeg bærer et kall som 

lederne og dere, plikter lytte til, å ikke overkjøre eller ignorere!  

4. Hvilke andre alternativer, til fokus på fremtiden er mulige for meg i min situasjon?  

Jeg vil helst ut av det prosjektet, fordi det har vist seg å ikke fungere for å løse min 

situasjon, liten nytteverdi egentlig. Å tvinge meg til å måtte delta og gå i pinsekirken 

på ting jeg kan fra før, å tvinge meg til å skrive under på egenmeldingsskjemaet i år 

(som det står at man har skrevet under frivillig på). Jeg fikk lapp tilbake fra Camilla 

her på at jeg måtte skrive under uten noen forbehold. Jeg har søkt jobb som 

arbeidsleder ved Mølla! Hva annet er det du Camilla tenker på? Det å søke jobber  

har jeg gjort i den perioden jeg har vært ved sosialkontoret, at jeg fra januar 2006 ble 

pålagt å søke minst 15 jobber hver måned vært greit å tilpasse seg. Men det har ikke 

gitt meg resultater ennå – og betraktninger rundt årsakene er i dette brevet utredet. Å 

søke jobber gjør jeg uten å måtte delta i et prosjekt, som har gitt meg meget lite 

utbytte. Jeg vil fri fra det prosjektet og stå fritt til å melde meg på de 

arbeidsmarkedskurs jeg også mener kan være nyttige for meg og hjelpe meg ved å 

oppdatere eller fylle hull i min egen kompetanse. Jeg har all den erfaring jeg trenger, 

dette er også konstatert den gang jeg måtte gå til Dønski Industrier til klarering.  

Og la meg legge til at når jeg skriver nå, så er konsekvensen dersom jeg ikke gjør det 

at jeg ikke får den sosialhjelp jeg har krav på! Dialog er løsningen, og å lytte til meg 
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som tross alt står i min situasjon og vet hvilken retning jeg skal gå i. Jeg har alltid vært 

åpen for positive innspill og reell dialog uten at der brukes ris bak speilet.            

 

10. Årsak til ikke til intervju? 

 
1. Ligger i de omtalte åpne og skjulte diskriminerende strukturer i det offentlige som 

private. I kameradier og egne agendaer/motiv for å stenge en med syn som meg ute  

2. Jeg MÅ være ærlig i min cv, alt ligger flott presentert på nettet om meg. Jeg er helt 

klar med alle på det jeg står for. Man setter ikke sannheten, et lys under en stol..   

3. Både Nav og sos.ktr har ofte ledige stillinger. Hvorfor tas jeg ikke inn til intervju 

der? Hvorfor kommer jeg ikke til intervju hos Dere – Hos NAV Asker og Bærum? 

Kan det være et sted å starte?  

 

11. Årsak til ikke får jobber? 

 
1. Hvorfor skal det private næringsliv ta sjansen på meg, når stat/kommune gir 

blaffen i sitt ansvar for å ta meg på alvor og legge forholdene til rette for meg,  

med prosjektstøtte f.eks og gjøre det mulig for meg å få til møter med de jeg før 

eller siden må og skal møte på basis av det jeg står for? 

2. Dere ser av mine søknader som jeg siden 2006 har gitt kopier av både stillingshode 

og søknad til sosialkontoret på at jeg kan skrive søknader? Hva tror dere det krever 

av motivasjon for å holde på slik?  

3. Mange firmaer er internasjonale i dag, og de vitner jo hvordan” nyfrelste, født på 

ny som han sier George W. Bush” truer alle de som representerer noe som er” mot 

ham” og hans blinde krig mot terror og blinde støtte til Israel” – Det er klart at min 

sak er i en svært spesiell situasjon i dagens situasjon. Med Norge i alle sentrale 

posisjoner, for nettopp å slippe meg frem med mitt budskap! Når noen sier: Krig 

mot terror, har de allerede sagt, at de ikke har noe med Jesu sanne sjel og budskap 

å gjøre overhode!! Ikke engang det går de såkalt kristne opp imot! Kanskje kan 

enkelte firma, vikarbyrå topper ha agenda, ikke vet jeg? De kan også kanskje tro at 

jeg har for mye å gjøre med mitt eget, at dette går utover jobben, men det har de 

ingen grunn til.  For jeg har intet problem med å skille min tro og arbeide, eller de 

ulike områdene mine, som alle arbeidstakere må mestre alle sine engasjement, tro  

og områder i sine liv. Jeg har alltid levert topp dokumenterte resultater for alle 

mine arbeidsgivere i mitt liv, og jeg begynte å jobbe svært tidlig i mitt liv!    

4. At min sjel er stengt ute fra jorden til evig tid av demokrati forkjemperne og  

alle andre kristne, mens alle kristne sier at de venter –” i skyen” skal jeg komme 

tilbake, men ikke gjennom en kvinne, slik jeg også kom den gangen! Dette er 

egentlig kvinnesak nr.1! Men kvinnebevegelsen gir også blaffen i å se dette 
perspektivet! Dette som pågår er beviselig kriminalitet fra kirken mot min sjel!! 

Kirken vil ikke ansette meg fordi jeg ikke har deres 6 år vranglære. En utdanning 

som selv etter det vil stenge meg ute fra jorden til evig tid! Hvordan skal man da 

bli selvhjulpen? Kirkens grunnsyn må endres til å bygge på reinkarnasjon. Alt 

annet er organisert kriminalitet mot min sjel og mot kommende generasjoner, altså 

en evig korsfestelse og en kirke som hyller å korsfeste sin egen leder og stenge alle 

dører for hans tilbakekomst og åpenbaring på jorden. Reinkarnasjon = Det evige 

liv!  
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5. Det er et problem at dersom jeg tjener penger en måned så trekker dere det den 

neste. Dette setter meg slik i en svært vanskelig situasjon økonomisk. Ser dere ikke 

det? Husleien skulle vært mulig å få som bostøtte, men dette går ikke fordi jeg bor 

privat – dette må endres – og gå på det virkelige behovet for den enkelte, ikke 

hvordan man bor!! 

 

12. Hva slags stillinger jeg søker:  
• Her er jeg så fleksibel jeg kan innenfor min kompetanse, men jeg må ha en lønn i 2007 

på minimum kr. 270.000, for å klare mine forsørgerplikter. Med all min 
realkompetanse, utdanning og innsikt har jeg forutsetninger for en meget god lønn for 

det arbeidet jeg utfører. Jeg søker som dere ser alt fra 50% deltidsstillinger. 

 

13. Eventuelt alternative måter å gå frem på? Har skrevet 

om dette i kartleggingsskjemaet du fikk tidligere i år.  
• Presentasjon? Jeg er dyktig til å presentere meg selv! 

• CV? – Kom med konkrete innspill og skriv CV slik du/dere vil ha den da – så får jeg 

se om dette er justeringer som jeg kan være enig i. Det skal vel være dialog og ikke 

diktat? Skriv hvert deres forslag til cv for meg da …! Søknad? Jeg har gitt dere kopier 

av mine søknader, og jeg er meget dyktig til å skrive søknader. Jeg har skrevet 

søknader for mange mennesker, som alle har fått jobber!! 

• Praksisplass – Jeg er stengt ute fra de arenaene de som har ansvaret for å ta mitt 

budskap på alvor befinner seg. Grunnsyns og trosbekjennelseslæren MÅ endres!   

  

14. Mot min vilje!! 
1. Jeg liker dårlig at sosialkontoret fremstår utad som åpne, dialog og inkluderende,  

når jeg har sett sannheten litt annerledes (Les mine brev). Husk at Dere har veldig  

mye makt i deres posisjon – og har kun gitt meg et eksistensminimum å forholde meg 

til hver måned. Det er lite verdighet i en slik behandling når dere vet alle de ressursene 

jeg har og hva jeg står for. 

2. Asok - Fokus på fremtiden i pinsekirken i Sandvika, den gangen fjernet Bondevik 

regjeringen feriepenger, og fra 3 til 2 år for ledige, dette første så til at tallene senere 

har gått noe ned, samtidig har media og nav dette året fjernet det som stod på deres 

sider ved inngangen til året, nemlig at det er flere trygdede nå enn tidligere, og at det 

på NAV sin side ved inngangen til 2007, og hele våre stod det der, så plutselig før 

valget ble dette sminket vekk og fjernet at der stod oppført en ny spalte med 70.000 

”yrkeshemmede”. Hva er det for slags mobbing av en hel gruppe mennesker? Hva er 

forresten det for et begrep? – Yrkeshemmede? Hvorfor spør dere ikke heller, hva er 

galt med arbeidsmarkedet, måten dere måler innsikt/utdanning på? Og hvorfor holdes 

dette store tallet skjult i deres offentlige arbeidsledighetsstatistikk de siste 4 månedene 

før valget? Er det noe som ikke hjelper arbeidsledige så er det at virkeligheten 

sminkes. Når man fjerner støtten for ledige hos NAV fra 3 til 2 år, så er det jo soleklart 

at ledighetstallene går ned med 1/3, hvorfor sier ikke NAV selv dette? Men det betyr 

jo ikke at disse har løst sin situasjon på en varig og god måte. De fleste er bare flyttet 

til en annen post i trygdesystemet. Sannheten er, at antall trygdede bare øker ifølge 

SSB. Hvor kommer de nye arbeidsplassene? Innen sikkerhet, krig, symptom og pille 

industriene, samt helse og eldreomsorgen? 

3. Jeg måtte til samtale ved Dønski Industrier ved leder der. Han sa/bekreftet, at jeg 

hadde mer enn nok erfaring og var kvalifisert. Dette sa jeg klart fra om før jeg måtte 
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gå dit, og slik føler jeg det har vært med alle de tiltak som har kommet fra Dere mot 

meg!    

 

15. Habilitet:  
1. Hvis det er noen av mine saksbehandlere, eller ledere på Deres avdeling i NAV eller 

sosialkontoret som har nære bånd, er i familie med. eller pleier vennskap med Kirkens 

ledelse eller til regjeringens statsråder/statsministre, Stortingets representanter på 

kirkefeltet o.a. aktuelle fagområder som direkte berører min sak – I så fall er disse 

inhabile i min sak, og jeg vil da ha nye saksbehandlere. Her vil jeg ha et klart svar!   

2. Når jeg deltok i Fokus på Fremtiden – ASOK i Pinsekirken i Sandvika, så hadde en av 

deltagerne der, en Tale Bondevik som sin konsulent, en annen en Willoch? 

Statsminister Kjell Magne Bondevik, Kirke/kulturminister Valgerd Svarstad 

Haugland og Jens Stoltenberg, kirke/kulturminister Trond Giske, har bevisst og 

forsettlig forledet det norske folk hva gjelder min sak gjennom disse årene siden 

2000 i skiftende regjeringsspill. Dette hører også med i bildet av min sak! Jeg 

minner om at det å bli tvunget inn i pinsekirken slik den fremstår, er slik de tvang 

jøder under 2 verdenskrig når de måtte søke tilflukt for sine fiender. 

3. Dagfinn Høybråten vil bygge mur og er pro Israel, hans parti vil forby Jesuitter! Dere 

skulle ta opp det jeg står for mot staten og hans parti – og be om hans klare svar!   

 

16. Jeg har presentert bevis på at alt jeg står for er rett. 
• At de ansvarlige offentlige kirkelige departement og statsråder/statsministre 

instanser, ikke tar mitt budskap seriøst kan ikke jeg gjøre mer med enn jeg har 

gjort. 

• Se: www.pilkoss.no - Gå til «Jesus Part II – 42 wake up-calls»  

 
17. Hvem har det politiske ansvaret for å ha en varig løsning på 

det jeg fremmer? 
• Kirken, kommunen?  

• Hvem skulle jeg snakke med: Rådmann – Ordfører eller hvem? 

 

18. Alle har en tro uansett jobb (losje, pinsevenner …) (er privat 

heter det…)!! Det har da ingenting med hvordan jeg utfører 

jobber å gjøre!!! 
1. Jeg får tydeligvis ikke p.t. jobb i Manpower (som utrolig nok kaller seg en IA bedrift 

fra oktober … – inkluderende arbeidsliv …) - (Manpower er USA eid/styrt) – Jeg får 

ikke oppdrag her, fordi jeg står for det jeg gjør tydeligvis! Sissel, sluttet etter 20 år i 

Manpower i 2005. Hun sa, de ikke ville ansette meg i regnskapsavdelingen deres i 

Sandvika når jeg stod for dette med Jesu sjel, hadde annerledes klær og ringer på 

fingrene. Jeg understreket at jeg aldri har hatt noe problem med å kle meg etter den 

jobben jeg utfører, aldri fått kritikk av noen på det. Så dette fant jeg underlig den 

gangen. Dette sa også den nye saksbehandleren for regnskapsjobber den gangen ved 

Deres Sandvika kontor Celine Celte, som nyansatt overtok etter henne før i 2005. 

Dette er diskriminering, i strid med alle de flotte ordene i deres brosjyrer om åpenhet 

og inkludering, sa jeg allerede den gangen.  Jeg fortsatte å søke på jobber jeg mente 

jeg er kvalifisert for. Dette tok jeg den gangen opp med min faste seniorkonsulent Per 

http://www.pilkoss.no/
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Hansen i Manpower Sandvika/Oslo som på den tiden jobbet fra Manpowers avdeling i 

Drammen. Han mente den gangen jeg bare skulle fortsette å søke de jobbene jeg 

mente jeg kunne utføre og han har gitt meg den beste attest for utført arbeide for 

Manpower for mer enn 40 firmaer. Per, fortalte meg den gangen, at det er lite jeg kan 

gjøre med den enkelte saksbehandlernes subjektive holdninger/fordommer og 

motivasjon. For et vikarbyrå kan i utgangspunktet velge og vrake hvem de vil. Jeg 

sier; Bush er født på ny/nyfrelst omvendt kristen. Martha Louise tror på engler og 

Kongefamilien vår støtter henne alle sammen.  

2. Er Jesu sjel en terrorist i USA sine øyne (Norge og USA sin utenrikspolitikk 

henger jo nøye sammen har det vist seg) – altså mot dem? George Bush Jr, sa i 

2001, «enten er man med dem, eller så er man mot dem og dermed med 

terroristene.  

3. Jeg har i disse årene presentert et bevis på den diskriminering, mobbing som pågår 

mot meg, og har pågått siden tidenes morgen i dagens tro. 

4. Og det står ikke på penger overhode – Norge renner over av penger, men det koster 

helt andre ting å ta inn over seg dette jeg formidler.! Omfattende selvransakelse og 

oppgjør med Kirkens grunnsyn og trosbekjennelse, helt nye kart fra bunnen av i vår 

tro, ny innsikt i nye sekker som lovet – og at de kristne står for det de tror på. Jesu sjel 

på jorden som frelser og forløser til varig fred og avklaring av trosbegrepene.    

 

19. Nøkler for løsninger! 
 

1. Hvilke personer må jeg snakke med for å gå inn de dørene jeg før eller siden må med 

det kallet jeg bærer? Der er det eneste rette stedet å starte om dere mener alvor med å 

stoppe diskrimineringen – Sette ned et eget prosjekt, og behandle meg med verdighet!  

2. Disse årene etter at dagpengerettighetene gikk ut og med noe sosialhjelp bidrar i svært 

liten grad til å bli selvhjulpen. Det låser en heller fast i en negativ sirkel. Hvordan kan 

Dere hjelpe, lytte og ta meg og mitt budskap på alvor – ikke prøve å få meg til å gi 

opp, eller til å fornekte meg selv, fordi ikke dere våger den selvransakelsen dette 

krever av alle instanser i Norge, og i særlig grad alt innen helse, jus og kirke!!     

3. Se på fred og Midtøsten, med spesialrådgivere, prosjekter, prosjektleder med Norge i 

spissen. Norge fosser over av penger, kommunene har fått store lønnstillegg de senere 

år. Hvorfor stenges jeg ute fra alle disse arenaene? Hvorfor, hva er ditt syn på 

det? Svar ærlig og åpent på dette!  

4. Hvilke personer bør jeg snakke med? Er min sak et kommunalt eller statlig ansvar? 

Jeg mener Dere skulle hjelpe meg til å få en dialog med regjeringen, statsminister 

og kirkeminister, samt kirkeledelse angående det jeg står for. Selv om jeg får 

jobb, så er dette en sak som uansett må innom disse instansene først som sist. 

Stat/kommune sitter med alle økonomiske ressurser og ansvaret til å hjelpe frem 

min sak.  

 

20. Konsekvenser av å avvise meg er blant annet disse. 
1. Til generell orientering vil jeg nevne: Det enhver gjør mot meg, får vedkommende 

selv mot seg selv nå og senere! Jo høyere opp i maktpyramiden, jo sterkere utslag mot 

dem positivt som negativt. Valgene foretatt mot meg kommer med full kraft tilbake, 

mot den som er ansvarlig for dette valget. Avvis meg og bli avvist selv! Gå forbi meg 

og bli selv forbigått på andre felt. Dette fordi” kraft, som kjent er lik motkraft” Albert 

Einstein beviste dette faktum,  
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2. Alt verden vitner av ubalanse, sykdom og minuser vil bare øke og øke inntil det 

budskapet jeg formidler tas på alvor, og ansvaret for å inkludere meg ligger på 

regjeringen, de ansvarlige stat/kommune/kirkepolitiske ansvarlige - ministere. 

3. Min sak må løftes opp på ordfører nivå og regjeringsplan, hvordan kan dere 

hjelpe meg med å komme inn til møter der? 

4. Jeg minner om at jeg som Askerbøring representerer løsningen for å skape en evig  

og varig fred på jorden og skrive Norge, Oslo, Asker inn i verdenshistorien, eller kan 

Norge leve med en korsfestet «Osloavtale», og et evig stempel, som Quisling landet?  

Jeg vil sette Norge fri fra dette en gang for alle. NAV- Asker sosialkontor må 

behandle meg med verdighet og respekt, hva med å etablere et prosjekt eller 

andre aktuelle løsninger, og hjelpe meg med å få til en dialog med statsminister 

og kirkeminister i regjeringen. Helst i dag.  

5. At Bispedømmerådet, som forbereder saker for Kirkemøtet nå i september 2007 

må invitere meg til årets Kirkemøte i november. Regjeringen kan ikke sitte på 

alle sider av dette bordet og se på den behandlingen/utstøtelsen og mobbingen 

som pågår mot meg og min sjel.  

6. Dere kan også gjerne støtte meg i å arrangere en fredskonferanse for verdens 

fredsledere her i Norge/Asker. Det er en visjon for Asker Kommune.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Roger Hegerland. 

 

Tlf: 92210709 

Mail: pilkoss@netcom.no 

Presentasjon: www.pilkoss.no 
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