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Hyrdeomsorg
Min vakt i Forsvaret er over, men
ikke i MKF. Det blir ett år til som
president. Det blir bra, for jeg får
større fleksibilitet i min nye jobb:
administrasjonspastor i Jesus
Church i Oslo. Det betyr ikke at
arbeidsmengden minker. Første
oppdrag blir å lede Jesus Festival på
Ekeberg 6-10 august. Det blir
uansett noe helt annet enn å være
sjef i Forsvaret! Når du har vært i
Forsvaret i 40 år og skal plutselig ut
av det kjente ut til det litt mer

ukjente, er det selvsagt litt spenn-
ende å se om dette går bra. Blir det
opptur eller nedtur?

Livet har sine faser, og Guds ferdig-
lagte gjerninger for deg og meg har
også det. Det er opp til deg og meg
om vi involverer Gud når vi skifter
fase. Han har jo sagt at Han vil lede
oss lik en hyrde leder sine får. Hvis
vi lar oss lede, så blir jo faktisk
gresset grønnere på den andre siden
allikevel. Det handler om å ta tid til
litt stillhet for dialog med Herren
hver dag, kanskje først og fremst å
lytte til hva hyrden sier. Hans
omsorg for oss er atskillig mye
større enn det noen hyrde her på
jorden kan skilte med.

Vi vet at slik Jesus elsker oss, skal
vi også elske hverandre. Det er

naturlig at vi bryr oss om hverandre
i Forsvaret! Mer enn det som er
vanlig! «Hvordan går det?» fra
hjertet merkes, det er ikke noe
pliktløp. Det varmer med en slik
hjertekontakt. Nettopp det kan
kjennetegne de enkelte lokallag i
MKF også. Og hvis du står alene på
post, bruk det du har av kommuni-
kasjonsmuligheter. La hyrden få
lede oss til mer omsorg for hver-
andre. Alle trenger vi oppmuntring
for at Herren kan få virke gjennom
oss slik Han hadde planlagt, uansett
hvilken fase i livet du og jeg går inn
i.
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Tormod Berger

Denne gangen opplevde vi den
gledelige situasjonen at tilgangen
på stoff og gode nyheter til Fokus
overgikk den rammen som er satt
mht sidetall. Vi hadde muligheten
til å lage et større nummer, men
styret sa nei. MKFs underskudd
er stort nok allerede, så her var
det bare å knipe inn på stoffet!

Dette betyr at flere av de vanlige
innslagene i bladet denne gangen
er kuttet ut. Dette gjelder først og
fremst bønnebrevet, men også
informasjon om internasjonal
virksomhet. Vi vil likevel under-
streke at bønn alltid må være en
bærebjelke i vår virksomhet, og
håper at dere som er trofaste for-
bedere fortsetter å be for MKFs

virksomhet, for våre soldater i
internasjonale operasjoner, for
styret og president og for våre
internasjonale organer AMCF,
ACCTS og ACCTS MMI. Vi vil
også be dere om å be for Forsvarets
ledelse, ikke minst etter uroen som
vi har opplevd rundt vårt
engasjement i Afghanistan. Vi har
for øvrig med noen internasjonale
drypp i reportasjen fra årskonfe-
ransen, og presenterer et interessant
prosjekt med nytestamenter til to
østeuropeiske land. Her ligger det
mange bønneemner - og dessuten
håp om økonomisk støtte.

Afghanistan er fortsatt et viktig
tema i Fokus, og det er slett ikke
siste gangen vi vender blikket i den

retningen. Denne gangen er det
den religiøse dimensjonen som
belyses. Ellers har vi nå flere av
våre medlemmer i tjeneste der
nede, og formidler gjerne deres
ønske om forbønn for den viktige
tjenesten de står i.



Årets årskonferanse samlet igjen en
stor og engasjert gruppe medlemmer
og venner. President Arnvid
Løvbuktens ord om Guds matema-
tikk er en påminnelse om det som vi
har fremholdt helt fra starten av
KBS: Kjernen for det kristne
fellesskapet er to personer som
kommer sammen over en åpen bibel
i bønn og samtale. En kontrast til
den fine oppslutningen på Krigs-
skolen denne weekenden opplevde
vi i enkelte av rapportene fra MKF-
virksomheten rundt om i landet.
Mange steder har vi heldigvis god
oppslutning, men ved enkelte
avdelinger har vi nå bare ett eller et
par medlemmer.

Vi lar oppfordringen fra årskonfe-
ransen gå ut til dere som «bare» er
to: Husk fellesskapets kjerneregel,
og Guds matematikk! Og til dere
som ikke kjenner andre kristne i
avdelingen: Vi vet at de finnes, og
at det kanskje trengs en invitasjon
eller et lite puff for å få dem til å
stikke seg frem. La vår bønn være at
dere som nå står alene finner en
trosfelle, slik at Guds matematikk
får lov å virke.

GUDS MATEMATIKK OG EN FINGUDS MATEMATIKK OG EN FINGUDS MATEMATIKK OG EN FINGUDS MATEMATIKK OG EN FINGUDS MATEMATIKK OG EN FIN
ÅRSKONFERANSEÅRSKONFERANSEÅRSKONFERANSEÅRSKONFERANSEÅRSKONFERANSE

Guds matematikk sier at der to er samlet, der er vi sterke. Der er Gud med oss!

Fellesskap og grovbrød
Som vi har for vane, startet vi fre-
dagskvelden med varme gjensyn og
en god presentasjon, slik at de nye
lettere skulle kjenne seg inkludert.
Vi delte naturligvis Guds ord, fikk
en landsdekkende rapport om virk-
somheten, ba for de spesielle utfor-
dringene etter hvert som de dukket
opp, og fikk også tid til gode sam-
taler. Det er nærmest blitt en god
vane at vi har med våre utenlandske
venner Torbjörn Boström og Brian
Parker, og denne gangen kunne vi
gratulere Brian som ny visepresi-
dent for Syd- og Vesteuropa for vår
internasjonale paraplyorganisasjon
AMCF.  Med Torbjörn som vår godt
etablerte visepresident her i nord,
hadde vi altså hele Europaledelsen
samlet på KS denne helgen.

De to visepresidentene brukte en del
av fredagskvelden til å orientere om
situasjonen rundt om i Europa. De
ga et bilde av at Guds rike er i vekst
og at kristne offiserer mange steder
står sentralt i det evangeliske arbei-
det i sine land. Vi fikk høre mye om
brennende tro, men også om proble-

mer: I Russland er det splittelse
mellom grupper som tilhører ulike
kirkesamfunn, i de østligste landene
(«Stan-landene») er det flere steder
vanskelig for kristne å samles, i
Polen er det behov for nye drivkref-
ter i ledelsen, i Tyskland er det et
merkbart generasjonsskifte, Dan-
marks SKIFT har vedtatt å legge
ned virksomheten, noe Torbjörn nå
prøver å forhindre. Sverige har
merket stort frafall de siste årene,
men har også med noen unge. Kort
sagt: Det er mange aktuelle og
brennende bønneemner for vårt
europeiske fellesskap nettopp nå!

Lørdag ble det servert skikkelig
«grovbrød». Vår nye feltprost,
oberst Hagesæther,  holdt bibeltime
om hvordan vi skal lese Bibelen rett.
Han ga oss eksempler på hvordan
Jesus selv leste og forsto Skriften på
ulike måter, og hvordan vi skal ta til
oss Bibelens ord slik at vi får del i
dens kraft. En interessant observa-
sjon er at Jesus slett ikke leste Bibe-
len bokstavlig, det var viktigere for
Han å vise til hva skriftene egentlig
mente, og hva de betyr for oss.



4

Oberst Arne Opperud delte med oss
fra sine erfaringer fra Meymaneh i
Afghanistan. Han ga oss et sterkt og
tankevekkende bilde av situasjonen
som råder i Afghanistan nettopp nå.

Årsmøtet
Selve årsmøtet på lørdag ble aktivt
og engasjerende, selv om vi denne
gangen ikke hadde tunge saker til
debatt � slik som i fjor. Av de
sakene som ble drøftet var spørs-
målet om å videreføre de satsings-
områdene som vi nå har hatt et par
år, og en utvidet informasjons-
virksomhet overfor våre medlemmer
og støttemedlemmer ved bruk av e-
post. Styret ønsker f eks ikke å utgi
flere papirutgaver av medlemslisten,
og den finnes nå alltid tilgjengelig
og oppdatert i elektronisk form for
medlemmer som ønsker det. Et
forslag om å innføre et betalt
abonnement på Fokus for mottakere
som ikke er medlemmer ble ned-
stemt. Fokus skal fortsatt være gratis
for alle!

Økonomien i
MKF er
anstrengt, og
årsmøtet ser
alvorlig på
vårt under-
skudd på 58
000 kr. Dette
ledet natur-
ligvis til en
diskusjon om
mulige kilder
for økte
inntekter, og
årsmøtet
besluttet å
øke medlems-
kontingenten

til 300 kr. Livsvarig medlemskap
koster nå 3000 kr, og årsmøtet ser
gjerne at mange flere benytter seg
av denne ordningen.

Hans Andreas Grøtterud og Karl
Christian Kviseth ønsket ikke
gjenvalg til styret, og fikk varm takk
for sin innsats. Finn Oscar Karlsen
ble gjenvalgt, og som nye styremed-
lemmer fikk vi Synnøve Nilssen og
Øyvind Nymark Brown. Arnvid
Løvbukten takket ja til en forlen-
gelse på ett år som president.

Flere ideer og forslag kom frem
angående virksomheten videre, og
blant annet kan vi nevne Alpha-kurs
for soldater og befal i internasjonale
operasjoner. En styrking av samar-
beidet med feltprestkorpset i form
av årlige felles møter ble også
fremmet som et forslag.

Nye testamenter til
Albania og Moldova
Lørdag kveld fikk vi besøk av

Gunnleik
Seierstad,
tidligere
general-
sekretær
i Bibel-
selskapet
og i
ledelsen
for
United
Bible

Society (UPS). Han fortalte om den
store utfordringen i å nå nye menne-
sker med evangeliet i de 26 landene
som ble åpnet da Jernteppet falt.
Albania opplevde sannsynligvis de
hardeste forfølgelsene av kirken
blant kommunistlandene, og i dag er
det stor åpenhet for å ta i mot Guds
ord her. I disse landene er det lite
igjen av det gamle forholdet til
kirken, og folk flest møter evan-
geliet som noe nytt og ukjent. MKF
og Bibelselskapet vil nå sammen
arbeide for spredning av nytesta-
menter i Albania og Moldova, og vi
fikk en bra startkapital til dette pro-
sjektet allerede på lørdagskvelden.

Brian og Torbjörn slapp igjen til
med flere internasjonale nyheter. De
minnet om Sailing Retreat denne
sommeren og om Europakonfe-
ransen i England neste sommer. Vår
president overrakte crester til Hans
Andreas og Ellen Grøtterud, Grethe
M Robertsen, Steinar Høyland,
Brian Parker og til Torbjörn og
Anne Boström for deres innsats for
MKF.

Avslutning på Akershus
Det hører også med til tradisjonen at
vi avslutter årskonferansen med
gudstjeneste. Denne gangen var vi
med på gudstjenesten i Akershus
slottskirke. Gudstjenesten ble
forrettet av krigsskoleprest Are
Eidhamar, assistert av Øystein
Seierstad. Christian Filberg ga en
grundig orientering om MKF, og vi
kunne også glede oss over at offeret
på 3500 kr gikk til vår virksomhet.

Karl Christian Kviseth, Øyvind Drotningsvik og Finn Oscar
Karlsen prøver å finne veien videre sammen....

Grethe og Brian takkes for sin innsats

Under årsmøtet hadde damene en egen samling.
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Oblt Erling Servan har ikke vært
aktiv i MKF-sammenheng de siste ti
årene. Han er nå 80 år, men har så
mange jern i ilden at han er nødt til
å prioritere strengt hva han skal
delta i, og denne gangen valgte han
altså oss.

- Jeg gledet meg til å være med her.
Og vet du hva? Jeg kjente faktisk

ERLING SERVAN � ELDSTEERLING SERVAN � ELDSTEERLING SERVAN � ELDSTEERLING SERVAN � ELDSTEERLING SERVAN � ELDSTE
DELTAKER PÅ ÅRSKONFERANSENDELTAKER PÅ ÅRSKONFERANSENDELTAKER PÅ ÅRSKONFERANSENDELTAKER PÅ ÅRSKONFERANSENDELTAKER PÅ ÅRSKONFERANSEN

15. juni ble vår nye felt-
prost, Alf Petter Bu
Hagesæther, innsatt i sitt
nye embete av biskop
Ole Chr Kvarme. Den
høytidelige innsettingen
skjedde i Forsvarets
hovedkirke, Akershus
slottskirke, og fortsatte
med kirkekaffe og
mange varme lykke-
ønskninger i Olavs-
hallen.

Biskop Kvarme sa at
dette var en viktig dag
for både Kirken og
Forsvaret. Den nye
feltprosten kjenner begge
instanser godt fra innsiden, og
han nyter stor tillit i begge leire.
Vår nye feltprost, som har en dyp
forankring i Kirkens tro og liv,

igjen 1/3-del av deltakerne, og det
var jo veldig hyggelig.

Erling Servan ble uteksaminert fra
KS i 1951, og gikk norsk og britisk
stabsskole. Blant hans mange
stillinger nevner han spesielt tiden
som instruktør på Hærens stabsskole
og en fin tid i HMKG. Ellers er
Servan en kjent person i vårt kirke-
lige landskap. Han var formann i
Oslo bispedømmeråd en periode, og
mange forbinder hans navn med
MF, hvor han var direktør i drøyt 20
år.  Erling Servan forteller at han

var med i den britiske Officers
Christian Union før vi startet vår
egen KBS, og han var også med på
noen av Asle Engers møter for
kristne offiserer rundt 1970.

Hvilket inntrykk fikk du av vårt
fellesskap nå?
- Jeg er takknemlig og glad. Spesielt
vil jeg fremheve bønnefellesskapet,
det at mange tok anmodning om å
be på sparket. Ellers opplevde jeg en
fin kontakt med de unge som er med
her, og gleder meg over fellesskapet
på tvers av alder.

HØYTIDELIG INNSETTING AV VÅRHØYTIDELIG INNSETTING AV VÅRHØYTIDELIG INNSETTING AV VÅRHØYTIDELIG INNSETTING AV VÅRHØYTIDELIG INNSETTING AV VÅR
NYE FELTPROSTNYE FELTPROSTNYE FELTPROSTNYE FELTPROSTNYE FELTPROST

har en spennende tjeneste foran seg.
Dette gjelder spesielt i en tid hvor
alt er i rask endring: Forsvaret,
Kirken og samfunnet. Feltprosten er
kalt til å  hjelpe og legge til rette slik
at de enkelte feltprestene kan bringe

nærhet, omsorg, bønn og
oppmuntring til enkelt-
mennesker i Forsvaret.
Kvarme ga den nye
feltprosten en spesiell
hilsen fra Jesaia med på
veien:  «Kom, la oss
vandre i Herrens lys».

Den nye feltprosten holdt
en tankevekkende preken
denne dagen, om kvinnen
som var grepet i ekte-
skapsbrudd. Etter alle
talene under kirkekaffen
kvitterte han med å si at
han nå kjente seg som en
nyfødt kalv som prøver å

stå på egne, ustødige ben. Han
minnet om at han ble utnevnt på
skuddårsdagen og tiltrådte 1 april,
men håpet at ingen så noe dystert
tegn i akkurat dette.

Foto: Asle Finnseth
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Synnøve Nilssen
Synnøve ble medlem i KBS allerede
som befalselev i 1983. Hun har
nesten hver vår fått en telefon fra
valgkomiteen med anmodning om å
stille til valg. Hver gang har svaret
hennes vært nei, men denne gangen
ble det anderledes.

- Jeg følte at det var rett tid for å si
ja nå, etter ganske mange fore-
spørsler.

Øyvind Nymark Brown
Øyvind jobber på Jåtta og fant ved
hjelp av et par henvendelser frem til
MKF. Dette skjedde i januar, og på
årsmøtet ble han valgt inn i styret.
Så selv i en gammel organisasjon
som vår er det altså muligheter for
rask karriere!

Til høsten flytter Øyvind til Bergen,
gifter seg med sin Iris og entrer
fregatten Fridtjof Nansen. Han ser
også frem til å være med i MKF-
gruppen i Bergen.

Synnøve Nilssen er utdannet fly-
radiotekniker fra Luftforsvaret, og
arbeider nå som kryptoforvalter ved
Hærens styrker i Heggelia. Der har
hun nå vært i mange år, og  har
nærmest slått rot der sammen med
sin sambandsmann Jørn og deres
tvillinger. Hun har i mange år vært
aktiv K-M speider, og pendler til
Sørreisa hvor hun praktiserer som
speiderleder.

- Jeg må si at jeg har fått utrolig
mye gjennom fellesskapet i vår
organisasjon: Åndelig vekst, ja,
faktisk et åndelig hjem, mange gode
venner og ikke minst min mann,
Jørn. Det var veldig godt å treffe
alle vennene igjen på årskonfe-
ransen.

NYE STYREMEDLEMMERNYE STYREMEDLEMMERNYE STYREMEDLEMMERNYE STYREMEDLEMMERNYE STYREMEDLEMMER
Og hvilke tanker har det nye
styremedlemmet nå gjort seg for
MKFs fremtid?
- Jeg er kanskje litt kjedelig slik,
men jeg har ingen programer-
klæring. Men jeg ønsker at vi skal
satse på å få med ungdommen på
befalsskolene, og de nyutdannede.
Jeg er sikker på at det er mange som
har bakgrunn fra kristent ungdoms-
miljø blant yngre befal, og jeg er
helt sikker på at de vil føle seg
hjemme i MKF. Jeg har også en
følelse av at kristne i Forsvaret
gjemmer seg bort. Tenk om vi
kunne bidra til å få frem frimodig-
heten!

Hvorfor ønsket du å gå inn i styret?

- Jeg liker slike utfordringer, som å
gå rett inn i styret på en organisa-
sjon som jeg ikke kjenner noe særlig
til. Dette blir spennende! Jeg ønsker
at MKF skal fremstå mer offensivt.
Vi burde  f eks vært nevnt av felt-
prestene når de presenterer sitt
tilbud for nye rekrutter.

Øyvind har drevet en del med kom-
ponering av nettsider, og vil nå ha
som spesiell oppgave å få vår
nettside på lufta.

NYTT STYRE PÅ PLASSNYTT STYRE PÅ PLASSNYTT STYRE PÅ PLASSNYTT STYRE PÅ PLASSNYTT STYRE PÅ PLASS
Det nye styret hadde sitt første møte
31. mai og fordelte oppgaver og
ansvarsområder. Knut Are Seierstad
fortsetter som styreleder og de
«gamle» styremedlemmene Christian
Filberg og Finn Oscar Karlsen fort-
setter som informasjonsleder og
arrangementsansvarlig. Synnøve
Nilssen får oppgaven som utenlands-
kontakt og Øyvind Nymark Brown
overtar som økonomileder etter Hans
Andreas Grøtterud. Han har også tatt

på seg den
viktige opp-
gaven å få
reetablert en
nettside for
MKF. Grethe M
Robertsen er
fortsatt støtte-
medlemskontakt.
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NATOs stabiliseringsstyrke i
Afghanistan har som hovedoppgave
å bedre sikkerhet, ledelse og utvik-
ling i landet. Dette betyr et utstrakt
samarbeid med sivile aktører som
politi, hjelpeorganisasjoner og
lokale myndigheter, og arbeidet
krever stor grad av fleksibilitet og
samarbeidsevne hos de ulike
aktørene.

Til tross for at denne styrken helt
klart har som mål å bygge opp
landet, er det mange som ønsker at
den ikke skal lykkes. Motivene for
dette er mange. Noen er politiske, f
eks begrunnet i frykt for egne posi-
sjoner, andre er økonomiske eller
ideologiske. Hittil har disse tre kate-
goriene av «spoilers» ikke slått seg
sammen, noe vi bare må være glade
for.

Først og fremst er Afghanistan en
islamsk republikk. Dette gjennom-
syrer hele landet, og det er vanskelig
å skille religion og politikk. Dagen
styres så å si av lyset og bønnene.
Landet har ikke et eget religiøst
departement, men har faktisk et eget
pilegrimsdepartement. Presteskapet
har ingen formell, offentlig posi-
sjon, men utøver en meget stor
påvirkning, og har
en høy rang i
lokalsamfunnet. Det
er derfor av meget
stor betydning å ha
nær kontakt med de
religiøse lederne.

De religiøse skolene,
madrassaene, står
sentralt når det

NASJONSBYGGING OGNASJONSBYGGING OGNASJONSBYGGING OGNASJONSBYGGING OGNASJONSBYGGING OG
DEN RELIGIØSE KANAL IDEN RELIGIØSE KANAL IDEN RELIGIØSE KANAL IDEN RELIGIØSE KANAL IDEN RELIGIØSE KANAL I

AFGHANISTANAFGHANISTANAFGHANISTANAFGHANISTANAFGHANISTAN
Utdrag av ob Arne Opperuds foredrag under årskonferansen

gjelder å sette dagsorden, og det er
viktige kanaler mellom disse
skolene og imamene. Dette gir seg
uttrykk i de temaene som tas opp
under fredagsbønnen. Ellers ser
noen religiøse ledere på utdanning
som en trussel, og vi opplever at
utdanningsnivået er lavt, selv hos
politikerne. Dette er noe vi må ta
hensyn til i våre møter med dem.

Det er viktig for oss å huske at dette
er deres land og deres kultur. Vi ser
at de har ufullstendige løsninger,
men dette må de leve med. Ofte kan
vi ha lyst til å spørre om islam
egentlig støtter opp om demokra-
tiseringsprosessen. Presteskapet
stiller f eks lojalt opp til støtte hvis
en mulla blir tatt for ett eller annet.
Men denne interne lojaliteten er
ikke alltid tydelig når det gjelder å
støtte regjeringen.

Feltprestene våre har nær kontakt
med pilegrimsdepartementet og
lokale mullaer. Vår militære sjef
hadde også god kontakt med de
lokale religiøse lederne. Vi opp-
levde at informasjon som ble
utvekslet gjennom denne kontakten
løp som ild i tørt gress blant be-
folkningen. Vi opplevde også at

lokale problemer i vår provins ble
mye raskere løst hvis vår ambassa-
dør kunne ta det opp direkte med
styresmaktene i Kabul.

Vi opplevde ellers at symbolhan-
dlinger var viktig. Dette så vi f eks
da vi bygget en moské, det ga meget
positive reaksjoner. Vi erfarte også
at vi måtte arbeide på to fronter: De
offisielle kanalene var viktige, men
vi kunne heller ikke neglisjere de
uoffisielle kanalene.

Hvis en nordmann i et møte med en
afghaner sier at han er ateist får han
store problemer med troverdigheten.
Derfor blir våre lagførere testet på
sine kristendomskunnskaper.
Feltprestene deler ut brosjyrer og
foretar opplæring når det er behov
for det.

Til slutt må jeg understreke at
Afghanistan er et mannsdominert
samfunn. Det anbefales f eks ikke å
sende kvinnelige feltprester dit.

Det var mange oppmerksomme tilhørere på foredraget til Opperud
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MKF har denne våren involvert seg
i to meget spennende prosjekter for
spredning av Ny-testamenter til
militære i Moldova og Albania.
Ideen til prosjektene kom gjennom
kontakter med lederne for
de militære kristne felles-
skapene i de to landene.

Prosjektene fikk et
skikkelig løft da Bibel-
selskapet sa seg villige til
å være med på prosjek-
tene. Bibelselskapet har,
siden Øst-Europa åpnet
opp, spredd millioner av
Bibler i de fleste land i
Øst-Europa, og har også i
flere land hatt prosjekter
rettet mot militære. Men
da har det normalt vært
gjennom de lokale
kirkene. Samarbeid med
militære kristne felles-
skap er nytt for dem, og
noe de gjerne følger opp
videre. Bibelselskapet har
derfor sagt seg villig til å
doble det vi klarer å
samle inn til formålet i
MKF!

Mange har et vagt bilde
av Albania som en lite,
kaotisk og fattig tidligere
kommunistland på Balkan. Moldova
har man knapt hørt om. Albania er i
dag et land i sterk utvikling, og ble
nylig invitert inn som medlem av
NATO. Landet er historisk over-
veiende muslimsk, men det er også
en minoritet på rundt 30% av
befolkningen som er ortodokse eller
katolske kristne. Det er stor åpenhet
og aksept for evangeliet i Albania,
forholdene tatt i betraktning

MKF har i noen år hatt løpende kon-
takt med et levende kristent militært

NYTESTAMENTER TIL ALBANIA OGNYTESTAMENTER TIL ALBANIA OGNYTESTAMENTER TIL ALBANIA OGNYTESTAMENTER TIL ALBANIA OGNYTESTAMENTER TIL ALBANIA OG
MOLDOVAMOLDOVAMOLDOVAMOLDOVAMOLDOVA

fellesskap i Albania, som rapportert
i tidligere utgaver av Fokus.
Albanias militære styrker er nå på ca
15 000 personer. Vårt mål er å
skaffe 1000 nytestamenter med

kamuflasjecover for utdeling til
interesserte soldater og befal.

Situasjonen i Moldova er noe
anderledes. Landet � som ligger
mellom Romania og Ukraina � er
historisk sett overveiende ortodokse
kristne, men tiden som del av
Sovjet-Unionen har satt sine spor.
Ikke minst i det militære er det fort-
satt sterke ateistiske krefter. Landet
er det fattigste i Europa, og er delt
som følge av en borgerkrig på 90-
tallet. Utbryterrepublikken Trans-
dniestr er et kjerneområde for all
tenkelig ulovlig aktivitet, og er

under beskyttelse av en kontingent
russiske selvoppnevnte «fredsbe-
varende styrker».

Også i Moldova er åpenheten for
evangeliet stor.
Eduard Rosca -
lederen for Moldovas
militære kristne
fellesskap «Corne-
lius» � har i flere år
hatt en visjon om å
dele ut 10 000 ny-
testamenter i kamu-
flasjeutførelse til
militære i Moldova.
Det meste av behovet
er samlet inn over
lengre tid, og nytesta-
mentene er allerede
trykket. Når dette
skrives mangler det
imidlertid fortsatt
USD 4500,- før alle
testamentene er betalt
og levert. Dette skal
MKF dekke sammen
med Bibelselskapet!

Under årsmøtet ble
det allerede gitt en
fantastisk gave til
disse prosjektene �
samlet kom det inn

hele kr 11 900,- bare fra deltakerne
på årsmøtet! Vi er derfor allerede
godt på vei mot innsamlingmålene
for MKF � det mangler nå kr 5300,-
til Albania og kr 5200,- til Moldova.
Når Bibelselskapet dobler våre
bidrag, har vi bidratt til spredning av
1000 NT i Albania og rundt 1700
NT i Moldova!

Vi takker de som har bidratt alle-
rede, og ber alle medlemmer og
andre om bidrag til dette flotte
prosjektet!

Knut Are Seierstad

Eduard Rosca med en pall nytestamenter klare til utdeling
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Kjære MKF venner,

Vi har et vellykket årsmøte bak oss
� mer enn 50 personer deltok på
hele eller deler av årsmøtet. Flere
har fortalt meg at årsmøtet var en
god opplevelse for dem, med
meningsfullt program og kristent
fellesskap. Spesielt flott var det at
deltakerne på årsmøtet ga en
skikkelig god gave til spredning av
nytestamenter til militære i Alba-
nia og Moldova. Det viser at vi har
fokus ut over oss selv og vår egen
indre krets.

Flere lovende aktiviteter kommer
opp i løpet av sommeren. Noen
familier vil delta som en gruppe fra
MKF på sommerstevnet Visjon i
Stavern. Den noe mindre etablerte

del av medlemsmassen (les: de
yngre) vil møtes for en weekend i
Drangedal med Bibel og utfordrende
aktiviteter. Kanskje vil en gruppe
medlemmer også delta på pilegrims-
vandring i karolinernes fotspor.

Alt dette gjør vi ikke bare for aktivi-
tetenes egen skyld. Vårt fellesskap
handler om å bygge hverandre opp i
troen og som kristne i Forsvaret.
«Hver og en av oss skal tenke på sin
neste og gjøre det som er til beste
for ham, og som tjener til å bygge
opp» sier Paulus i Rom 15, 2.
Hvordan vi kan utvikle dette videre
gjennom å styrke nettverket oss i
mellom, veilede hverandre i
spørsmål om egen tro, relasjoner,
familie og yrke blir noe vi må gå
dypere inn i i tiden fremover.

Jeg ønsker alle en god sommer �
bruk tiden til å samle krefter, også
på det åndelige området!

Med vennlig hilsen

Vår president generalmajor Arnvid
Løvbukten går av for aldersgrensen
i juni etter 40 års tjeneste i Luftfor-
svaret. I den anledning arrangerte
sjefen for Forsvarsstaben general-
løytnant Arne B. Dalhaug en
offisiell avskjedsseremoni i Oslo
Militære Samfund 19 mai.

Seremonien var meget vellykket, og
en rekke talere ga Arnvid heder for
hans ekstraordinære militære karri-
ere. Ikke bare generalskolleger ga
personlige og gode ord til avskjed,
men også kolleger fra de mer jevne
gradsnivå takket for hvordan Arnvid
med sin lederstil hadde satt varige
spor.

AVSKJEDSSEREMONI FORAVSKJEDSSEREMONI FORAVSKJEDSSEREMONI FORAVSKJEDSSEREMONI FORAVSKJEDSSEREMONI FOR
ARNVID LØVBUKTENARNVID LØVBUKTENARNVID LØVBUKTENARNVID LØVBUKTENARNVID LØVBUKTEN

Styreleder i MKF var også invitert,
og ga en hilsen fra fellesskapet. Han
vektla hvordan Arnvid i tillegg til å
ha gjort en ektraordinær karriere,
også har hatt et videre perspektiv på
livet enn bare karriere. I dette har
Arnvid og Øydis alltid vært et
sammensveiset team. MKF er en av
de sammenhengene som har nytt
godt av denne visjonen i deres liv.

Når Arnvid nå går over i fulltids
tjeneste som administrasjonspastor i
Jesus Church i Oslo, vil han i mot-
setning til andre pensjonister ikke ha
høydepunktet i livet bak seg. For
Arnvid tror vi at «the best is yet to
come!»

Heldigvis trekker Arnvid Løvbukten
seg ikke tilbake som president i
MKF riktig enda � selv om av-
skjedsord i forrige Fokus kunne tyde
på det! MKF klarte i siste liten å
overtale ham til å fortsette et år til �
vi ser derfor frem til videre arbeid
sammen i MKF!
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Obersten tar imot Fokus-redaktøren
en deilig vårdag, og han tar seg god
tid til å fortelle. Vi har skrevet mye
om utfordringene i Feltprestkorpset
i Fokus i det siste, og vil nå konsen-
trere oss om å bli kjent med den nye
sjefen i det grå huset med utsikt til
gardistene på festningen. Ute er det
vaktskifte, inne har vaktskiftet
funnet sted for noen uker siden.

Bestemte du deg tidlig for å bli
prest?
Jeg hadde ikke noen tanker om å bli
prest i min ungdom, og var vel
ganske lunken når det gjaldt den
kristne tro. Jeg har alltid vært språk-
interessert og startet opp på Uni-
versitetet i Bergen med gresk og
latin. Greske tekster var først og
fremst knyttet til de gamle filosofer,
men vi hadde også noen smakebiter
fra Det nye testamentet. Jeg leste
historien om Jesu møte med
kvinnen ved brønnen på gresk, og
skjønte plutselig at ordene «det er
jeg som taler med deg» gjaldt meg
personlig. Jeg sto overfor et valg:
Dersom jeg virkelig trodde på dette,
så måtte jeg gjøre noe med det. Jeg
hadde flere samtaler med folk som
kunne veilede meg, og snart var jeg
i gang med teologistudiet på MF.

Så ble det en sivil prestestilling?
Nei, først sto verneplikten for
døren, og jeg ble vernepliktig sjø-
forsvarsprest her på Akershus. Vi
hadde hyppige besøk av uten-
landske marinefartøyer i 80-årene,
og jeg skulle bistå med kirkelig

DET STARTET MEDDET STARTET MEDDET STARTET MEDDET STARTET MEDDET STARTET MED
KVINNEN VED BRØNNENKVINNEN VED BRØNNENKVINNEN VED BRØNNENKVINNEN VED BRØNNENKVINNEN VED BRØNNEN

betjening av mannskapene. Vi holdt
mange gudstjenester på ulike språk i
Akershus slottskirke, og jeg fikk
mange fine opplevelser og erfa-
ringer gjennom den tjenesten. Jeg
fortsatte her i en åremålsstilling
inntil jeg dro til Skjold som
bataljonsprest høsten 1987.

Oppholdet på Skjold ble også en
kjempefin tid. Mye av dette skyldtes
bataljonssjefen, Sigurd Frisvoll, som
senere ble forsvarssjef. Han var en
fremragende leder, med et klart mål:
Å gjøre hverandre gode. Han var
tydelig når det gjaldt behovet for
feltpresten og den tjenesten jeg
hadde, og ga meg virkelig vind i
ryggen.

I 1992 hadde jeg til hensikt å få en
sivil stilling, og ble kapellan i
Stokka menighet i Stavanger, men
det varte ikke lenge før jeg fikk
telefon fra feltprosten med spørsmål
om et engasjement i Bosnia. Her
fikk jeg virkelig kjenne på trykket,
slik det arter seg under en krig.  Jeg
fikk se på nært hold hva dette fører
til i et samfunn, og hva det vekker
av følelser og reaksjoner hos enkelt-
mennesker.

Allerede i 1996 fant jeg frem uni-
formen igjen. Det var flere ledige
feltpreststillinger, og jeg fikk
stillingen som distriktskommando-
prest i Harstad. Denne hadde jeg i to
år før jeg ble stabsprest for Hæren,
med Huseby som tjenestested. Jeg
var så innom Jåtta i Stavanger noen
måneder før jeg ble tatt opp som
elev på Stabsskole II.

Dette var vel litt spesielt for en
feltprest?
Ja, det kan du trygt si. Det er bare
tre av oss som hittil har fått den
utdannelsen. Enda mer spesiell ble
fortsettelsen, nemlig at jeg ble ansatt
som studieveileder på Stabsskolen,
dvs at jeg gikk inn i en ordinær
offisersstilling.

Hvordan opplevde du den tjenesten?
Det var en utrolig interessant tid.
Jeg lærte mye om militær profe-
sjonell tenkemåte, kultur, arbeids-
metodikk osv. Jeg startet for øvrig
opp med doktorarbeid på den tiden,
og driver fortsatt med det på fri-
tiden. Jeg håper at jeg snart kommer
i mål, til tross for at arbeidssitua-
sjonen nå er mer krevende enn jeg
opplevde da jeg startet opp.

Opplever du at feltprestkorpset har
endret seg mye siden du kom inn der
i 1985?
Ja og nei. Det grunnleggende består.
Vi skal fortsatt forkynne evangeliet
og forvalte sakramentene for alt
personell i Forsvaret. Og vi skal
legge forholdene til rette for fri
religionsutøvelse. Det som er endret
er kvalitetshevingen i etikkunder-
visningen og den rollen vi har under
utenlandsoperasjoner, hvor presten i
dag spiller en viktig rolle i det
kulturbyggende arbeidet. Vi driver
også en mer utstrakt grad av forsk-
ningsvirksomhet i FPK i dag. Det
forhold at korpset i dag for det
meste består av fast ansatte og
åremålstilsatte gjør at vi på en helt
annen måte utfører en profesjonell
tjeneste med kontinuitet og forut-
sigbarhet. Det ville rett og slett ikke

Alf Petter Hagesæther er historiens yngste feltprost. Det betyr at det
kan gå mange år før vi kan presentere hans etterfølger her i Fokus
� faktisk 11 år, hvis han sitter i stolen til han når pensjonsalder.
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Romerbrevet 10,9:

"For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt
hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst."

For en tid tilbake fikk jeg spørs-
målet fra en kollega: Hva er tro?
Litt paff over spørsmålet klarte jeg
ikke å svare noe særlig godt på
spørsmålet. Det var jo så elemen-
tært og enkelt, tenkte jeg.

I ettertid, når jeg fikk litt tid for
meg selv, funderte jeg litt på
spørsmålet. Desto mer jeg tenkte
på det, jo mer forsto jeg hvor stort
og fascinerende det egentlig er.
Jeg slo opp i min nye studiebibel
jeg fikk av min kommende kone
og fant beskrivelsen av ordet tro.
Ordet innebærer å stole på, ha tro
på, være fullstendig overbevist
om, anerkjenne, sette sin lit til.
Altså er det å tro på Gud det å
være fullstendig overbevist om at
Gud finnes. Selv om jeg ikke kan
se Gud eller forklare Gud på en
konkret måte. Jeg bare tror.

Som kristen er troen selve funda-
mentet i livet mitt og alt jeg er går
ut ifra det. Jesus lærer oss gang på
gang betydningen av å tro. Som

Jeg velger å tro på Gud, og når jeg
tar meg tid til å se etter alt livet har
å by på, er ikke det noe vanskelig.
Det å se på stjernehimmelen en
skyfri natt, eller kjenne duskregnet
i ansiktet på en kjærkommen løpe-
tur. Den ubeskrivelige følelsen av
å elske og å bli elsket. Slike ting
kommer ikke av seg selv, slike
ting oppstår ikke av tilfeldigheter.
Da forstår jeg at det finnes noe
som er større enn meg og mye,
mye mektigere!

Da kan jeg trygt slå meg til ro med
at det finnes en som har kontroll,
en som er min Herre.

Da er min utfordring å ikke be-
grense Gud.

Takk kjære Far for at vi  ikke er
avhengig av å prestere noe for å
være fullkommen i dine øyne. Takk
for at du har gitt oss alt, og at vi
kan velge å ta imot bare ved å tro
på deg.

Jeg ber om at du må gi oss fri-
modighet og styrke, ikke i oss selv,
men ved den kraft du gir oss.

Lær oss å stole på ditt ord!

Øyvind Drotningsvik

den kvinnen (Matt 9.21-22) som var
overbevist om at hvis hun bare fikk
røre ved kappen til Jesus, da ville
hun bli helbredet. Jesus så hennes
tro og det var nok. Eller da Peter
gikk på vannet (Matt 14.29-30) fordi
han ville gå til Jesus, men begynte å
synke da han innså hvor utrolig det
han gjorde var.

Slik føler jeg ofte at det er, jeg tror
på Jesus. At Han finnes, ikke bare i
historien, men faktisk i dag i mitt
liv. Likevel er det ikke alltid like lett
å tro sterkt nok. Det står at tro kan
flytte fjell, men noen dager er fjell-
ene bare så store. Det sniker seg inn
tanker som gjør at jeg begynner å
tvile. Da er det ikke lett å være like
frimodig som kvinnen som ble hel-
bredet. Noen ganger er det enklere å
gjemme seg i bakgrunnen. Da er det
godt å vite at Gud alltid tror på meg.

Det er hele paradokset med tro: Det
kan være det vanskeligste på jord,
og samtidig det enkleste. Som det
står i bibelverset, er tro alt som skal
til for å bli frelst. Alle mulige gjer-
ninger kan ikke veie opp for det å
tro. Å tro koster ingenting, krever
ingenting annet enn å være
overbevist.

vært mulig i dag å satse på verne-
pliktige, slik vi gjorde tidligere. Vi
har 60 fast ansatte, og disse gir FPK
en kompetanse som vi aldri tidligere
har hatt.

Er det noe du ønsker å få endret?
Nå er det viktig å følge opp alt som
er i gang, slik at ikke noe stagnerer.
Vi ser at Forsvaret stadig utvikler

seg, og vi må følge med! Forsvars-
ledelsen har signalisert at feltpresten
er viktig, blant annet ved at vi ikke
er dratt med i de kuttene som ellers
har rammet Forsvaret.

Har du noen tanker om MKF?
Ja, vi trenger et åpent fellesskap for
kristne i Forsvaret. Dere kan og bør
være en oase som stadig gir friskt

vann, dvs påfyll og inspirasjon til
folks trosliv. Slike fellesskap er
viktige. Dere har en del ildsjeler i
dette arbeidet, og det er helt
nødvendig!

 ToBe
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I februar 2008 var
Minnesota National
Guard vertskap for det
norske Heimevernet i
en to ukers periode
med trening ved deres
treningssenter Camp
Ripley. Camp Ripley
har blitt et internatio-
nalt treningssenter for
bl.a. Canada, Storbri-
tannia, Kroatia og
Norge. Heimevernet
og National Gard i
Minnesota har siden
1973 hatt et nært sam-
arbeid med felles
militær trening både i
USA og Norge, og
dette samarbeidet
startet som en avtale
gjennom kun et
håndtrykk for 35 år
siden. Den 25. februar
2008 ble dette samar-
beidet feiret med  en jubileums-
bankett i St. Paul  i Minnesota, hvor
både norske offiserer, soldater og
HV-Ungdom var tilstede. Ved
denne banketten ble Sjef Minnesota
National Guard, generalmajor Larry
W. Shellito tildelt HV�s fortjeneste-
medalje av brigader Geir Kjøsnes på
vegne av FSJ Sverre Diesen..

Før kveldens jubileumsbankett var
det gudstjeneste i Den Norske
Lutherske Mindekirke i
Minneapolis. Kirken ansetter, og
lønner, norske prester .i 3 års
åremålsstillinger.. For tiden tjeneste-
gjør pastor Per Inge Vik, som går
tilbake til sin stilling i Ålesund etter
endt 3 års permisjon fra den norske
statskirken.

Ved å ansette norske prester i
Mindekirken gir dette  mulighet til å
holde norske gudstjenester, spesielt

for de med skandinaviske røtter.
Hver 1.- 3. søndag holdes to guds-
tjenester, kl 0900 på engelsk og kl
1100 på norsk, mens hver 4. søndag
er det familiegudstjeneste kl 1100
på engelsk  Ved den norske delen
har de i bulletinen satt inn engelsk
oversettelse, som gir også engelsk-
talende mulighet til å møte på den
norske gudstjenesten, og det er flere
som møter til denne enn til den
engelske. Mange fra menigheten har
skandinaviske røtter og setter pris på
å være tilstede ved den norske delen
av den grunn. Innenfor den over-
ordnede misjon til «Church of
Christ», er det spesielle formål for
Mindekirken å nå ut til det skandi-
navisk amerikanske samfunn som et
spirituelt og kulturelt senter. Kirken
skal også være en varm og inklu-
derende plass for besøkende og
medlemmer, hvor mennesker
kommer sammen i fellesskap på

tvers av forskjellig
alder og kulturell
bakgrunn. Videre er
hensikten å være et
skandinavisk kulturelt
senter der man kan
oppleve aktiviteter slik
som «Leiv Eriksson
International Festival»,
«Syttende Mai Celebra-
tion», konserter,
festlige middager og
språkklasser.

Etter endt gudstjeneste
ble vi invitert på kirke-
kaffe med  nydelige
«norske smørbrød»
laget med godt
hjembakt brød, som
forøvrig ikke er så
vanlig i USA, da smak
og konsistens er svært
forskjellig fra hva vi er
vant med fra Norge.

Vårt første møte med Mindekirken
var varm og imøtekommende, og vi
fikk treffe mange med skandina-
viske aner. Dette var en fin start på
et 35-årsjubileum, og flere av
medlemmene fra Mindekirken traff
vi igjen på jubileumsbanketten om
kvelden.

Er du på reise i Minnesota og i
nærheten av Minneapolis anbefales
å ta turen innom Mindekirken. Ved
ønske om mere informasjon se Den
Norske Lutherske Mindekirke�s
egen hjemmeside
www.mindekirken.org.

Tom H. og Liv D. Knutsen
P.t. forsvarsattaché i Washington

DC

REISEBREV FRA MINNESOTAREISEBREV FRA MINNESOTAREISEBREV FRA MINNESOTAREISEBREV FRA MINNESOTAREISEBREV FRA MINNESOTA
Besøk i Den Norske Lutherske Mindekirke, Minneapolis



13

Knut Einar Rugsland omkom i en
tragisk bilulykke onsdag 14. mai.
Han ble 68 år gammel.

Rugsland hadde en allsidig preste-
tjeneste bak seg da han for noen
år siden slo seg ned som pensjo-
nist på Sørlandet, hvor han hadde
sine røtter.

Knut Einar Rugsland var i hele
sin prestetid levende opptatt av
Forsvaret og av de mennesker
som skjulte seg bak Forsvarets
uniformer. Han var med den
første kontingent som ble sendt til
Libanon som en del av de freds-
bevarende styrker i 1978, hvor
han fort ble kjent som feltpresten
som var overalt der det skjedde
noe. Han var ikke en som gjemte
seg på et kontor. Det var ute i
felten han trivdes best, der hvor
han så at soldatene trengte ham.
Med oppmuntring og trøst i
skarpe situasjoner, med med-
menneskelighet og varme, ble han
dypt respektert av alle han møtte i
sin tjeneste. Ingen ble uberørt av
hans personlighet og av hans
sterke trosvitnesbyrd som kom
fram ikke bare i gudstjenester og
andakter, men også i den jevne

MINNEORD KNUT EINAR RUGSLANDMINNEORD KNUT EINAR RUGSLANDMINNEORD KNUT EINAR RUGSLANDMINNEORD KNUT EINAR RUGSLANDMINNEORD KNUT EINAR RUGSLAND
samtale som ofte fant sted i
stressede situasjoner.

Typisk er bildet av Knut Einar
Rugsland som gikk verden rundt.
Under en gudstjeneste i felt, smalt
det og presten Knut Einar Rugsland
falt på kne og bad Fadervår sammen
med mannskapene.

Som feltprost hadde jeg den glede å
kunne sende Knut Einar Rugsland
på ny ut i internasjonal tjeneste som
den første norske feltprest i UN-
PROFOR I i det tidligere Jugo-
slavia. Også her tråkket han som
første norske feltprest opp løypa for
dem som skulle komme etter. Og
her møtte Knut Einar også nye
utfordringer som han kastet seg ut i
med sin store iver. For første gang
traff han på soldater fra Øst- Europa
som tjenestegjorde i UNPROFOR.
Han så med en gang at her nyttet det
ikke med norske felttestamenter. En
telefon hjem til feltprosten ga klar
beskjed om at russiske bibler eller
testamenter snarest måtte skaffes og
sendes nedover! Her var uante
muligheter for å nå nye med Guds
Ord. Den samtalen med Rugsland
glemmer jeg ikke. Fra mitt kontor
hørte jeg gjennom telefonen at det

begynte å
smelle. Jeg
spurte Knut
Einar om vi
ikke skulle
legge på så han kunne se an situa-
sjonen. Ikke tale om, var svaret.
Nå har vi fått kontakt om en sak
som var viktigere enn om det
smalt litt her og der, og forresten,
la han til: Det er Herren selv som
alene vet når min tid er ute!

Knut Einar var ivrig med både i
FN- veteranmiljøet og i Militært
kristent fellesskap. Han ga av seg
selv, men selv ville han ha sagt at
han ga av det han selv hadde fått
fra sin Herre, som han med iver
tjente utrettelig hele sitt liv, enten
det var i sivil eller militær
sammenheng. En varmhjertet
stridsmann i Guds Rike fikk sitt
livsløp så plutselig kuttet over.
Selv ville han sagt at tiden var
inne. Knut Einar hadde så tydelig
evangelistens nådegave, han var et
brennende Kristusvitne som ikke
visste det beste han kunne gjøre
for dem han møtte i sin tjeneste.

Helge Utaker
Oberst (p) / Feltprost em.

25 - 27 juli er det duket
får et nytt arrangement i
MKF regi. Finn Oscar
Karlsen inviterer alle som
har lyst til å bli med på en
helg med action/friluft/
fellesskap/bibel/bønn osv

til Hoseid Gård i Drangedal.
Her blir mye av opplegget
påvirket av deltakerne - det
er bare fantasien som setter
begrensningene....!
Hovedfokus og gjennom-
gangstema vil være vårt
internasjonale motto: "All
one in Christ Jesus".

DRANGEDAL 2008
Ta kontakt på tlf 97745941
eller 93649460 for påmel-
ding og mer informasjon.
Dette blir et rimelig og
tilpasset opplegg som i
første rekke har yngre befal
og soldater som målgruppe.
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NYTT FRA REISESEKRETÆRENNYTT FRA REISESEKRETÆRENNYTT FRA REISESEKRETÆRENNYTT FRA REISESEKRETÆRENNYTT FRA REISESEKRETÆREN

ÅNDELIG PÅFYLL I SOMMERÅNDELIG PÅFYLL I SOMMERÅNDELIG PÅFYLL I SOMMERÅNDELIG PÅFYLL I SOMMERÅNDELIG PÅFYLL I SOMMER?????
Bli med på Frikirkens sommerstevne Visjon '08 i Stavern der MKF vil delta
og lage en egen camp i campen! Det er et meget godt opplegg for familier på
Visjon, barn og unge er i fokus med tilpasset opplegg for hele 5 forskjellige
aldersgrupper!

Informasjon om Visjon '08 og påmelding finner du på Frikirkens hjemme-
sider, www.frikirken.no, eller du kan ringe reisesekretæren som er godt
orientert om opplegget. Tlf 93 64 94 60.

Jåtta, Stavanger
På kort varsel satte jeg meg på toget og dro for å
treffe medlemmene på Jåtta utenfor Stavanger. Av
de vi har oversikten over var de aller fleste tilstede.
Det var fint å få samlet gamle og nye medlemmer
for å bli kjent med hverandre, og kjent med tilbud
og muligheter på Jåtta. Det var ikke alle som var
informert om torsdagssamlingen som prestene på
Jåtta har. I tillegg ble tanken luftet om kanskje å ha
en MKF samling en gang pr semester.

Det var godt å kjenne at fellesskapet har stor verdi,
selv om det denne gangen var et veldig kort besøk.

Fra v: Steinar Høyland, Sanna og Krister Turøy, Magnus Lysen og Alf
Martin Sanne

Fra V: Einar Arne Garlid, Arve Løvenholdt, Siw Helen Overland,
Øyvind Nymark Brown, Idar Sirevåg og Ingve Horgen

FFI-møte i Oslo
Vi fortsetter med møter i Oslo for
medlemmer, støttemedlemmer og
andre interesserte, neste møte er
onsdag 17 september kl 1800.
Møtene holdes i Stabsskolens
lokaler på Akershus festning.
«FFI» står altså for  Fellesskap,
Forbønn, Informasjon, og indikerer
at det nettopp er det nære, kristne
fellesskap som er viktigst. Sett av
dagen nå!

Adventsgudstjenesten
i Frogner kirke
Vi følger tradisjonen og deltar på
gudstjenesten i Frogner kirke i
Oslo tredje søndag i advent. I år
faller den på 14. desember.

Operakveld 1. oktober
Det er sikkert mange som ennå ikke
har besøkt den nye operaen i Oslo.
Vi vil gjøre noe med det, og arran-
gerer operakveld i samarbeid med
Norges kristelige legeforening.
Balletten Tornerose står på pro-
grammet, med musikk av Peter
Tsjaikovski.  Vi regner samtidig
med å få et møte med den kristne
gruppen ved Operaen, og håper på
en omvisning, spesielt for oss. Det

er holdt av 25 billetter, og prisen
er ca 400 kr.  Påmelding innen 28
august til Tormod Berger, mobil:
48 04 42 89 eller send en e-post til
opera@mkf.no.

Jørstadmoen, Lillehammer
Neste snartur gikk nordover til Jørstadmoen ved
Lillehammer. Jeg hadde fått tips om at det var
etpar befalselever på Forsvarets Ingeniørhøgskole
som var interessert i MKF.

Jeg avtalte et møte med vår lokale kontakt,
Krister Turøy, og vi møttes der til middag og
fellesskap. Vi fikk god tid til å prate om mulige
aktiviteter og arrangementer. Det ble en veldig
fin samling, og de to elevene blir sannsynligvis
med i en bibelgrupppe videre.
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President
Genmaj Arnvid Brage Løvbukten

Herman Wessels vei 10, 2010 Strømmen,
tlf 63 84 13 31, e-post: president@mkf.no

MKF STYRE
Oblt Knut Are Seierstad

(styreleder)
 Hyggeveien 4a, 1178 Oslo, tlf 21 45 23 14

mob 90 75 74 47, e-post: leder@mkf.no
Tj: FST/HST, tlf 510-6887

Lt Finn Oscar Karlsen
(arrangementsansvarlig)

Søndre skogvei 22F, 5055 Bergen
mob 97 74 59 41, e-post: styret4@mkf.no

Tj: Haakonsvern

Fenr Christian Filberg
(informasjonsleder)

Ryghs vei 20A, 0785 Oslo, tlf 21 66 37 53
mob 99 72 49 50, e-post: styret2@mkf.no

Tj: Gardeleiren

Fenr Øyvind Nymark Brown
(økonomiansvarlig)

Hetlevikåsen 42, 5173 Loddefjord
mob 95 11 66 77, e-post: styret1@mkf.no

Tj: FOHK, Jåtta

Kapt Synnøve Nilssen
(styremedlem)

Mellomv. 2 A, 9325 Bardufoss, tlf 77 83 49 21
mob 92 43 06 61, e-post: styret3@mkf.no

Tj: Heggelia

Grethe M Robertsen
(støttemedlemskontakt)

Thomas Heftyes gt 47, 0267 Oslo
tlf/fax 22 44 88 37, mob 92 24 42 79

e-post: stotte@mkf.no

ANDRE FUNKSJONER

Reisesekretær
Maj (r) Steinar Høyland

Karl Hansens vei 8, 4810 Eydehavn
tlf 37 08 61 31  mob 93 64 94 60

e-post: reise@mkf.no

Kasserer
OK John Arild Korsnes

Furumoen 9, 3534 Sokna, tlf 32 14 32 59
 mob 97 00 73 66, e-post: kasserer@mkf.no

Tj: FLO/I, Kolsås, tlf 515-3381

KBS har konto nr  0537.08.34069
E post: post@mkf.no

MKF - Militært kristent
fellesskap ble stiftet i 1982 (som
Kristent Befals Samfunn - KBS) og
har som formål å arbeide for

kristent fellesskap i Forsvaret,
hjelpe den enkelte med å styrke sitt

trosliv og vinne andre for Kristus.

Internasjonalt er MKF knyttet til Association
of Military Christian Fellowships, AMCF.

Den 8/8-08 åpnes de olympiske
leker, og mange vil sikkert følge
med på det. Vi har imidlertid et
godt alternativ til dem som
klarer å unnvære denne
begivenheten.

På forsommeren 1030 samlet Olav
Haraldsson sin hær i Jämtland, og
sommeren 1718 gjorde Karl XIIs
betrodde general Armfeldt det
samme. Nå er det vår tur til å samle
rmod Brvåre tropper og vandre til
Nidaros � med fredlige hensikter.
Armfeldts karolinere startet sitt
fatale felttog mot Trondheim 9/8-
1718. Vi vil minnes dette ved å gå
fra Duved i Jämtland på den samme
datoen 290 år setter, og vil følge i
karolinernes spor frem til
Trondheim.

Vår vandring følger også den sann-
synlige veien for Olav Haraldssons
felttog som endte i Stiklestad i 1030.
Vi vil altså foreta en pilegrims-
vandring som kombinerer Olavs-
historien og det militærhistoriske. I
tillegg byr denne strekningen  på
kulturhistorie av mange slag.

Denne vandringen er et samarbeids-
prosjekt mellom Militært kristent
fellesskap, Pilegrimsfellesskapet St

PILEGRIMSVANDRING IPILEGRIMSVANDRING IPILEGRIMSVANDRING IPILEGRIMSVANDRING IPILEGRIMSVANDRING I
KAROLINERNES SPORKAROLINERNES SPORKAROLINERNES SPORKAROLINERNES SPORKAROLINERNES SPOR

Jakob og pilegrimspresten i
Nidaros. Den går over 12 dager,
dvs i tiden 9-21 august. Vi
regner med å reise med tog til
startstedet 8 aug, og overlater til
den enkelte å vurdere egen reise
hjem fra Trondheim. Kostnadene
blir i snitt ca 200 kr pr døgn for
over-natting og mat. Vi
overnatter på enkle herberger og
lager maten selv. Hver
dagsetappe er på ca 20 km, totalt
240 km. På denne vandringen er
det ingen følgebil. Vi har lagt inn
en hviledag  på Stiklestad og
regner med at en del også ønsker
en hviledag i Trondheim.

Vandringen er åpen for alle inte-
resserte. Påmelding innen 14.
juli. Ta gjerne kontakt på tlf 48
04 42 89 for eventuelle spørsmål.
Det er begrenset plass på herber-
gene, så vi har satt et tak på 10
personer for denne vandringen.
Nærmere detaljer for vandringen
sendes ut til deltakerne. Mer
informasjon med dagsplan for
vandringen er lagt ut på nettsiden
www.pilegrim.no. Her finnes
også en oversikt over lenker til
nettsider som omhandler karo-
linerne og den norske forsvars-
innsatsen.
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K O N T A K T P E R S O N E R
Andøya Øyvind Håheim tlf 98884048
Skjold garnison Stein Helge Kingsrød tlf 580-2507
Setermoen Magnar Solbakken tlf 99222647
Heggelia/Bardufoss Jørn A Nordeng tlf 580-5821
Bodø Karl Christan Kviseth tlf 93628464
Værnes Elling Erichsen tlf 97072716
Bergen - Haakonsvern Finn Oscar Karlsen tlf 97745941
Stavanger/Sør-Vestlandet Atle Brundtland tlf 51650809
Sola flystasjon Ingve Horgen tlf 535-8600
Jåtta Idar Sirevåg tlf 535-3431
Madla Einar Arne Garlid tlf 535-7315
Kjevik Inge Hopland tlf 91351273
Mågerø Alf Reidar Lunde tlf 93431311
Rygge Stig Ravnemyr tlf 520-8016
Akershus Knut Are Seierstad tlf 90757447
Kolsås Johnn Arild Korsnes tlf 515-3381
Kjeller Anton Vooren tlf 92423420
Jørstadmoen Krister Turøy tlf 40225555
Terningmoen Roar Knudsen tlf 500-8644
Rena Christoffer Westermoen tlf 97159211
Tyskland, Rhindalen Lars Norseth
Afghanistan, Mazar-e Sharif Knut Arne, Santropp
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