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Med feltprestene i HV gjennom omstilling
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HV � eksempel til
etterfølgelse
Hvem skulle tro at våre gutter på
skauen med ryggsekk og gevær og
som passet på bygdas nøkkelpunkt
skulle klare å omstilles til en
moderne, fleksibel forsvarskapasitet
med innsatsstyrker, spesialtropper,
kystmarine og mobile kommando-
plasser til bruk over hele landet?
Denne radikale forandringen i HV
har også skjedd raskt, mye raskere
og mye mer omfattende enn i de
andre forsvarsgrenene.

HV�s omstillingsevne kan tjene som
et eksempel for oss kristne. Vi har
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lett for å stivne ved vår post og ikke
skjønne at vi er i ferd med å snø
inne i vår religiøse verden mens
virkeligheten utenfor trenger møter
med oss på en helt annen og radikal
måte. De forventer å se Jesus
gjennom oss da det ikke er mulig å
se Ham fysisk pr i dag. Så vårt
omstillingsmål er å bli så fylt av
Jesus at verden rundt oss merker at
Han bor i oss.

Enhver omstilling har alltid den
samme hovedfiende, og den sitter
mellom ørene: oss selv. «Bli forvan-
dlet ved at deres sinn fornyes»
(Rom 12,2) står det i Guds ord.
Fornyelsen består ganske enkelt i å
leve et liv tettere sammen med
Jesus. Først da blir det mulig å
utstråle mer av Jesus til de som er
rundt oss.

Julen markerer Guds radikale
frelsesplan for menneskeheten, som

var å sende Jesus sin sønn til jorden
for å dø på et kors for alles synder
slik at de som tror på Ham ikke skal
gå fortapt, men få et evig liv i
himmelen og ikke i fortapelsen
(også kalt helvete). Nå vet vi at
Jesus sto opp fra de døde og sitter
hos sin Far i himmelen og ber for
oss som tror. Han har gitt oss Den
Hellige Ånd som gir oss perfekt
omstillingsveiledning når som helst,
hvis vi tar tid til å lytte.

HV mangler ofte penger for å
fullføre sin omstilling, mens vi
kristne mangler faktisk ingenting.
Alt er ferdig og gratis, vi får det
servert ufortjent. Til og med planen
med ferdiglagte gjerninger står klar.
Så da gjenstår det ene spørsmål: er
du klar for dette?

Tormod Berger

De politisk «korrekte» forsøkene på
å fjerne Gud fra barnehager, skoler
og andre deler av samfunnet, i
toleransens og nøytralitetens navn,
har frem til i dag ikke funnet
gjenklang i Forsvaret.  Mange
ganger og fra mange hold har det
riktignok kommet utspill om et
religionsnøytralt, for ikke å si et
religionsfritt forsvar i vårt land.
Men hver gang er slike utspill falt
til jorden � uten kraft og substans.
Det har vist seg at Kirkens tilstede-
værelse i Forsvaret er ikke bare et
ønske fra Kirken, men i minst like
stor grad fra Forsvaret selv.
Soldatene trenger det, og Forsva-
rets ledelse ønsker det!

Er dette et uttrykk for at Forsvaret
er konservativt? Nei, heller at
Forsvarets ledelse har bakkekontakt
og skjønner hva som er viktig for
operative soldater i møte med

krigens virkelighet. Det var
generalinspektøren for HV som
forlangte å få egne feltprester
for sitt personell, og Forsvarets
ledelse har valgt å styrke nettopp
feltpresttjenesten under den raser-
ingen som er foretatt av vårt forsvar.
Våre operasjoner utenlands er
utenkelig uten feltprester tilstede.

Når soldatenes tillitsvalgte denne
gang kom med utspill om religions-
nøytralitet, så kan det ses som et
rimelig ønske om at soldater må få
anledning til å praktisere sin religiøse
tro i tjenesten. Det interessante er at
dette ikke er noe nytt, Forsvaret har
faktisk ligget i forkant når det gjelder
å ta soldaters ulike religiøse tilhørig-
het på alvor.

Dette er hovedtemaer i årets siste
Fokus. Torbjørn Olsen forteller fra
opprettelsen av feltpresttjenesten i

HV. Vår styreleder har snakket med
GIHV spesielt om denne saken og
har dessuten noen meget grunn-
leggende og klare kommentarer til
spørsmålet om et religionsnøytralt
verdisyn i Forsvaret

Da gjenstår det bare for redaksjonen
å ønske alle MKF-medlemmer og
støttemedlemmer - og andre lesere
av Fokus en riktig god jul!



Omstillingen av Heimevernet
fra en stor og statisk struktur
tilpasset den kalde krigens krav
til en moderne og anvendbar
ressurs for dagens utfordringer
er ansett å være den kanskje
mest vellykkede del av Forsva-
rets omstilling. Omstillingen har
vakt oppsikt både her hjemme og
i utlandet, og HV fremstår nå
med en helt annen profesjona-
litet og kvalitet enn tidligere.

Mannen bak omstillingen er Gene-
ralinspektøren for Heimevernet,
Bernt I F Brovold. Han har siden
han tok over som GIHV i 2003
personlig ledet omstillingen � først
gjennom «kvalitetsreformen», der
HVs utrustning og organisasjon ble
modernisert. Deretter lanserte han
«kulturreformen», der det er kul-
turen i organisasjonen som skal
endres.

Fokus møtte GIHV på hans kontor
på Akershus en tidlig morgen i
november. Vi møtte en general som
brenner for sin organisasjon.
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Av Knut Are Seierstad

- Moderne og gode soldater krever
at de etisk og holdningsmessig er på
høyden. I omstillingen av Heime-
vernet er kvalitetsreformen bare
25%. Den viktigste jobben gjør vi i
kulturreformen, der vi endrer men-
neskene i organisasjonen. Grunn-
laget for kulturreformen i HV er
tredelt; verdigrunnlaget, hjemmels-
grunnlaget og kommunikasjon, i
tillegg selvsagt til helse, miljø og
sikkerhet (HMS), sier Brovold.

- Jeg ser på feltprestene mine som en
motor i kulturreformen. Vi har ut-
viklet en egen versjon av etikkpro-
grammet «respekt, ansvar, mot»
tilpasset HV, og dette underviser vi i
hele strukturen. Men aktiv etisk ref-
leksjon skal ikke bare undervises,
den skal også tas med ut i skogen
slik at den alltid er en del av tjene-
sten, fortsetter han.

Prestetjenesten i HV har gjennom-
gått omfattende endringer siden om-
stillingen tok til. Det er nå nærmere
50 feltprester i HV. I tillegg til
stabsprest Elling Erichsen og to
andre fulltids ansatte prester, er det
20 feltprester på kontrakt med inntil
45 dagers tjeneste i året. De er til-

knyttet landets HV-distrikter og de
nye innsatsstyrkene HV har orga-
nisert av frivillige mannskaper med
utvidet årlig trening og innsats. Det
er i tillegg også 25 feltprester som er
disponert på lik linje med HVs
hovedstyrke med 9 dagers årlig
tjeneste.

- Sjefsforankret ledelse er viktig i
HV. Rundt hver av sjefene bygger vi
et team av tre nøkkelspillere;
presten, advokaten og presse- og
informasjonsoffiseren. Disse fire
drar alt sammen som et team �
presten det etiske grunnlaget,
advokaten det juridiske grunnlaget
og PIOen kommunikasjon. Sjefen er
navet alt dreier seg rundt.

- Prestene har også faglige feltprest-
konferanser, og jeg forsøker også å
få jurister og prester til å møtes
felles for faglig utvikling. Dette
fungerer svært bra. Jeg er utrolig
stolt av preste- og juristkorpset mitt!
avslutter Brovold.

GIHV, Bernt I F Brovold

ÅRSKONFERANSEN ÅRSKONFERANSEN ÅRSKONFERANSEN ÅRSKONFERANSEN ÅRSKONFERANSEN 20092009200920092009
Årskonferansen for MKF planlegges i helgen 24-26 april 2009 på
Sjøkrigsskolen i Bergen. Mange har gode minner fra 2006 da vi
også var på Sjøkrigsskolen.

Vi håper mange også denne gangen vil ta turen til Vestlandets
hovedstad til et møte med nye og gamle MKF'ere. Mer info i neste
nr av Fokus.
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1. januar 2009 er det 20 år siden
feltpresttjensten i Heimevernet ble
innført.

Norge fikk i etterkrigsårene en av de
best utbygde feltpresttjenster i verden.
I 1951 kom vernepliktsloven som påla
prester tjenesteplikt som feltprester. I
1953 ble Feltprestkorpset utskilt som
egen militær enhet. I tillegg til et få-
tall fast tilsatte feltprester kunne man
spille på store deler av prestekullene,
både med henblikk på førstegangs-
tjeneste og mobiliseringsdisponering.

Men for Heimevernet nøyde man seg
med å bestemme at de lokale sogne-
prester skulle ta seg av feltprest-
tjenesten. Det var i teorien ikke så
dumt, for HV-personellet kom jo fra
det lokale sivile samfunn der sogne-
prestene var aktive. Men i praksis
fungerte det aldri. Jeg har til gode å
møte en eneste sogneprest som visste
at han hadde et spesielt ansvar for
HV-personellet! Rot i rulleføringen
gjorde dessuten at Feltprestkorpset
mente det ikke fantes tilstrekkelig
med disponibelt personell. I felt-
prostens stab hadde man lenge
dessuten ingen formell militærfaglig
kompetanse.

I april 1988 tiltrådet jeg en tjeneste i
Forsvarets overkommando/Feltprost-
ens stab. Feltprosten, oberst Egil
Selvaag, fortalte raskt om et «pro-
blem» han hadde når han reiste til
Bergen. Han måtte nemlig unngå å
møte sjefen for Distriktskommando
Vestlandet, generalmajor Asbjørn
Lerheim. For hver gang de møttes,
spurte generalen hvordan det gikk
med å få til feltpresttjeneste i Heime-
vernet. Han forlangte å få det på
plass! Og feltprosten var enig, men

visste ikke hvordan han skulle gripe
saken an. Så jeg fikk raskt ordre av
Selvaag om å ha dette i bakhodet og
se om det var mulig å få til noe.

Sommeren 1988 skulle jeg få klar
mobiliseringsoppgjøret mht. prestene
i Forsvaret. Det var i og for seg ikke
så utfordrende. Men så var det en lys
ide plutselig dukket opp: Hva med om
vi klarte å få til den ønskede feltprest-
tjenste i HV før mobiliseringsopp-
gjøret for Hæren? Da kunne vi nemlig
snu det hele på hodet, ved først å ta ut
prester til HV, og så til Hæren. Der-
med kunne kanskje alle få sitt. Litt
tidligere hadde jeg dessuten oppdaget
at det i rullene fantes langt flere
disponible prester enn vi var opp-
merksomme på.

Men hvordan skulle jeg begynne?

Det heter at den som leter, skal finne
(jf. Matt 7, 8). Så jeg fikk gjøre noe så
enkelt som å prøve å lete meg frem i
HV-staben på Huseby. Og det tok
ikke mer enn et par telefoner før jeg
hadde den rette mannen på tråden.
Han bekreftet at man hadde snakket
om feltpresttjeneste i HV, men det var
ikke blitt noe ut av det. Jeg møtte opp
på Huseby og ble forklart at landet
hadde ca. 20 HV-distrikter som var
inndelt i ca. 70 HV-avsnitt som igjen
var inndelt i en rekke HV-områder.
Avsnittene svarte langt på vei til
prostiene som jeg kjente fra kirkelige
sammenheng. Vi ble fort enig om at
prestetjenesten burde knyttes til
avsnittene.

Første oppgave ble å prøve å få besatt
«stillingene» som ennå absolutt ikke
eksisterte. Jeg satte meg ned med
avsnittsoversikten foran meg, et kart
på veggen over landets «geistlige

inndeling», NAFs veibok og «Årbok
for Den norske kirke» foran meg,
samt en rulleutskrift der samtlige
tilhørende Feltprestkorpset var sortert
kommunevis. Så begynte jeg å lete. Et
og et navn ble ropt opp, og straks løp
ordonnansen til arkivet og fant frem
rulleblad og personellmappe på den
oppropte. En kort vurdering førte til
«ja» eller «nei» hos meg.

Stort sett gikk fordelingen greit. Men
i en del innlandsstrøk og nordligere
strøk ble det vanskelig ettersom vi
absolutt ville ha folk bosatt innenfor
avsnittet. Så ble det å forsøke seg mer
kreativt. Et sted fant jeg en tilsyne-
latende potensiell prest som manglet i
våre ruller, men jeg fikk vite at han
tilhørte et sivilforsvarsdistrikt på
grunn av nedsatt helse. En telefon til
distriktet gjorde det klart at det var
greit for dem om vi tok ham tilbake til
Forsvaret. Presten ble nok litt over-
rasket da jeg ringte ham og spurte om
han ville bli fenrik og feltprest i HV.
Men, jo, han var ikke uvillig til å bli
tilbakeført til Forsvaret .

Aldri, hverken før eller siden, har jeg
på så kort tid utøvd så mye personell-
ansvar. På et par unntak nær, god-
kjente feltprosten hele listen min.

Så var det å komme i gang med å fylle
alle hull som var oppstått i Hærens
mobiliseringsavdelinger. Men det
gikk jo greit etter HV-operasjonen.
(Funnet av så mange disponible
prester gjorde at vi i tillegg kunne
imøtekomme Ingeniørvåpnets gamle
ønske om få prester til deres mob-
bataljoner. Dertil kunne vi gi Sjøfor-
svaret flere prester til hospital-
skipene.)

INNFØRINGEN AV
FELTPREST-TJENESTEN I

HEIMEVERNET
Av major (R) Torbjørn Olsen
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Deretter ble det en del organisatorisk
samarbeid med mine nye venner i
HV-staben. Vi kom også fort frem til
at siden hovedvirksomheten foregikk
på områdenivå samtidig som prestene
fantes på avsnittsnivå, måtte man
lokalt finne frem til hvordan den
årlige tjenesten på om lag en uke
skulle gjennomføres. Vi ble også enig
om at det skulle lages en orienterings-
folder om den nye virksomhet. Selv
fikk jeg sydd et HV-merke på felt-
jakken min og dro sammen med en
fotograf fra «Forsvarets Forum» til
Heistadmoen der det var en HV-
øvelse, for å få et «autentisk» bilde av
prest sammen med HV-folk til
folderen.

Deretter måtte vi finne et tidspunkt
der både feltprosten og generalin-
spektøren for HV, generalmajor
Tormod Sleppen, kunne møtes for
sluttgodkjenne opplegget. Vi fikk til

MITT  B IBELORDMITT  B IBELORDMITT  B IBELORDMITT  B IBELORDMITT  B IBELORD
Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste
Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant

mennesker som har Guds velbehag!»
Lukas 2, 13-14

For noen dager siden hadde min
kone Iris og jeg et lite bibelstudie
sammen. Jeg foreslo å lese i jule-
evangeliet. Dette er jo en historie
som vi har hørt mange ganger før
og som vi snart skal høre om igjen.
Hva er vel da bedre enn å lese det
selv og forstå bedre det som faktisk
står skrevet?

Tenk å være i den situasjonen som
gjeterne på Betlehemsmarkene var!
Plutselig stod det en engel foran
dem og fortalte at Jesus var født.
De ble beæret denne beskjeden og
fikk beskjed om å gå og finne
Jesusbarnet i en krybbe. Og ikke
nok med det, men det viste seg
også en himmelsk hærskare som
det står beskrevet, de lovpriste

Gud. For et syn! En himmelsk hær-
skare! Vi valgte å se nærmere på
disse to versene.

Ordet hærskare kommer fra det
greske «stratio» og er et militær-
uttrykk for en soldatavdeling, et ord
som er vanlig brukt i gammel gresk.
Tenk at det viste seg en hæravdeling
av engler foran dem. Denne hæren
kom ikke for å bringe en krig, men
for å bringe et budskap om fred.

Jeg har gjort meg noen tanker videre
om hvorfor det står fred i verset og
hva som menes med ordet. Freden
som forkynnes er ikke en fred i en
pågående krise eller krig, det er en
fred i mennesker som velger å ta
imot Jesus som sin Herre. Det er

virkelig nydelig når jeg tenker at
fordi Jesus er Herre i mitt liv, vil
fred følge meg. Jeg har fått en stor
gave i nåden. Helt ufortjent, men
likevel har jeg fått den, en ube-
skrivelig god følelse.

La oss huske dette når vi hører
juleevangeliet neste gang.
Hærskaren forkynner et liv i fred
for de mennesker som tar imot
Jesus. Dette passer godt sammen
med MKF sitt internasjonale
motto: «All one in Jesus Christ».

Jeg ønsker dere alle en velsignet
og fredens jul. Det er vi lovet av
hærskaren!

Vennlig hilsen
Øyvind Nymark Brown

et hyggelig møte på hans kontor der
også stabssjefen i HV og underteg-
nede deltok. GIHV og feltprosten
skrev så hvert sitt forord til orien-
teringsfolderen. HV-staben gav
beskjed til distriktene om det som var
bestemt, og de fulgte straks positivt
opp. Jeg var mest spent da vi sendte
ut brev til samtlige nyutnevnte HV-
prester. Ville vi få voldsomme
protester fra folk som for lengst hadde
lagt Forsvaret bak seg, og som hadde
mer enn nok å gjøre i det sivile? Det
hyggeligste var de mange og til dels
overraskende positive tilbakemel-
dinger som vi fikk.

Høsten 1988 innkalte HV-distriktene
sine nye prester til orienteringsmøter
og oppkledning. Ofte ble også de (den
gang) regionale garnisonsprester med.
Selv dro jeg til Østfold for å være
med på møtet der, og det var igjen en
positiv opplevelse.

Da generalinspektøren i den etter-
følgende årsmelding med tilfredshet
konstaterte at feltpresttjenesten nå var
kommet på plass i HV, og roste Felt-
prestkorpset for vår medvikning, var
jeg ikke minst litt kry på vegne av
korpset. Så viste det seg at det utvik-
let seg en kollegial ånd blant det nye
HV-personell. Her oppstod det også
et miljø for mer konkret tenkning og
tilpasning av en tjeneste som var
etablert på bakgrunn av en lang norsk
feltpresttradisjon, men uten veldig
klar målsetning og tilretteleggelse for
HV.

Selv forlot jeg Forsvaret høsten 1989,
men har siden forsøkt å følge med i
utviklingen av denne tjeneste som jeg
er ganske stolt av, men først og fremst
takknemlig for å ha fått være med på
å etablere. At tjenesten etter hver som
også HV har blitt omorganisert, også
er blitt endret, bekrefter bare at vi
etablerte noe som var liv laga.
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Kjære MKF venner

Når dette skrives har vi nettopp
avsluttet et styremøte i MKF. Det
er flere lyspunkter i organisa-
sjonen, og vi er på god vei til å
etablere MKF sterkere som et
fellesskap av kristne i Forsvaret.

I dette nummeret av Fokus setter vi
lyset på det kristne verdigrunnlaget
for Forsvaret. Som for resten av
samfunnet � ikke minst med tanke
på skolens formålsparagraf � er
den kristne delen av Forsvarets
verdigrunnlag under press.

Her har MKF en rolle å spille. Som
for alle slike spørsmål er dette en
kamp der motkrefter står mot
hverandre. Vår tid er full av

eksempler på hvordan vel organi-
serte og besluttsomme pressgrupper
er i stand til å forandre samfunnets
agenda. Det hele handler om å
presse grenser. Kampen går aldri
over � og grensene flyttes dersom
det ikke er noen som presser fra den
andre siden.

En av våre jobber som kristne i
Forsvaret er å kjempe for de kristne
verdiene i Forsvaret. Det er vår
banehalvdel. Vi har de beste
verdiene «på markedet» � de
verdiene som er best både i den
enkeltes personlige liv og for
Forsvaret som organisasjon. I en tid
der religiøs verdinøytralitet er det

politisk korrekte er det ikke nød-
vendigvis en snarvei til populari-
tet å stå for et annet syn. Men
«sannhet i kjærlighet» er bedre
enn å være et «siv som vaier i
vinden».

Med vennlig hilsen

NYTT FRA REISESEKRETÆRENNYTT FRA REISESEKRETÆRENNYTT FRA REISESEKRETÆRENNYTT FRA REISESEKRETÆRENNYTT FRA REISESEKRETÆREN
Jeg har ikke
vært så mye
på farten i
høst av
forskjellige
årsaker,
men jeg får

noen rapporter inn fra noen
steder med status og nyheter.

Knut Are Seierstad har vært innom
på Rena i Østerdalen, og kan fortelle
at det er samlinger der hver tirsdag
kveld med bibelstudie og bønn. Flere
av våre medlemmer og noen soldater
samles. Knut Are forteller at han var
med på et godt møte der flere delte
noen skriftord og tanker før det var
tid til bønn.

I Rena leir er det også gudstjeneste
ved feltprestene hver onsdag kveld,
og nå planlegger feltprestene også en

kort morgensamling i kapellet hver
morgen. Det er mye positivt som
skjer på Rena!

I Bergen er mange av medlemmene
som var med i bibelgruppen enten
på utenlandsoppdrag eller beordret
til nye tjenestesteder. Det viser seg
igjen at det ofte er veldig vanskelig
å få til god kontinuitet i bibelgrup-
pene til MKF. Jeg vil nå følge opp
medlemmene i Bergen slik at det
forhåpentlig igjen blir regelmessige
samlinger.

På Akershus har noen medlemmer
hatt en enkel lunsj-samling sammen
med presidenten nå før jul, og det
planlegges med faste samlinger en
eller annen plass i Oslo sentrum på
nyåret. Det har vist seg å være van-
skelig å få til regelmessige sam-
linger for medlemmer i de sentrale
staber, men presidenten (som nå

arbeider like ved festningen) vil
bidra til å forbedre dette.

På Kjevik har jeg vært innom noen
ganger og jeg treffer stadig noen
medlemmer der uten at de har egne
samlinger. Siste hyggelige treff var
med kapt Runar Venæs som har
forlatt Setermoen til fordel for
Sørlandet og familiære relasjoner i
Kristiansand.

På Setermoen veksler bibelgruppen
som Magnar Solbakken holder liv i
mellom en MKF-gruppe og en
familiegruppe - avhengig av hvem
som er tilstede i garnisonen. Han
forteller at det ikke har blitt noen
nye Alpha-kurs der ennå, etter det
forrige de hadde for en stund siden,
men de er veldig motivert for å
starte et nytt kurs etterhvert.

Steinar Høyland
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Måtte håpets Gud fylle dere med all glede og
fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved

Den Hellige Ånds kraft.

(Rom 15,13)

BØNNEBREV FOR MKFBØNNEBREV FOR MKFBØNNEBREV FOR MKFBØNNEBREV FOR MKFBØNNEBREV FOR MKF
1. KVARTAL 091. KVARTAL 091. KVARTAL 091. KVARTAL 091. KVARTAL 09

Bønnebrevet henvender seg til alle dere som
har tro på bønn og som vil støtte virksom-

heten i MKF gjennom bønn. Bønnebrevet er
en hjelp til å be for konkrete bønneemner og

er satt opp med daglige temaer, men du velger
selvsagt selv hvordan du vil bruke dette

brevet. Emnene vil bli oppdatert hvert kvartal.
Hvis du ønsker å delta i forbønn for mer
spesielle og konkrete utfordringer for vår

nasjonale og internasjonale virksomhet bes du
ta kontakt med vår støttemedlemskontakt

Grethe M Robertsen  på tlf: 22 44 88 37, mob:
922 44 279, e-post: stotte@mkf.no

Militært kristent fellesskap (MKF)
MKF er et fellesskap av befal, sivile i

Forsvaret, befalselever og vervede soldater
som ønsker å støtte hverandre til å leve som

kristne i Forsvaret og å vinne andre for
Kristus. MKF arbeider primært gjennom

lokallag knyttet til militære avdelinger, skoler
og regioner. MKF er en felleskirkelig

organisasjon som fokuserer på det som samler
oss, nemlig troen på den oppstandne Kristus.

AMCF
Association of Military Christian Fellowships

er et internasjonalt fellesskap for nasjonale
kristne militære organisasjoner (MCF) i mer
enn 100 land, og har som motto All One in

Christ Jesus. AMCF ledes av en president og
14 regionale visepresidenter. Den koreanske
generalen Lee, Pil Sup er AMCFs president.

Oblt Torbjörn Boström fra Sverige er
visepresident for Nord- og Østeuropa. AMCF
har ingen administrasjon og ikke noe budsjett.

Den utøvende virksomheten under AMCF
ivaretas av ACCTS og ACCTS MMI. AMCF
samarbeider også med andre internasjonale
kristne organisasjoner, bl a Navigatørene.

ACCTS
Association for Christian Conferences,
Teaching and Service har som hoved-

oppgave å støtte kristne militære fellesskap
og enkeltpersoner knyttet til de militære
styrker over hele verden. I tillegg til de

etablerte nasjonale fellesskap i mer enn 120
nasjoner, har ACCTS kontakt med enkelt-
personer i ca 30 land, blant annet i mange

land hvor det ikke er tillatt å bekjenne troen
på Kristus i forsvaret. ACCTS har sitt

hovedkontor i Denver, Colorado i USA.
ACCTS' misjonsvirksomhet drives meget
effektivt av en håndfull ansatte og ca 40

frivillige medarbeidere, de fleste pensjonerte
offiserer. Leder er pensjonert

kommandørkaptein Cal Dunlap.

ACCTS MMI
ACCTS Military Ministries International

driver sitt arbeid i Afrika, Europa, Syd-Asia
og Midt-Østen. De ca 10 frivillige med-
arbeiderne satser spesielt på oppsøkende
virksomhet og personlige kontakter med

hensikt å oppmuntre, støtte og be for kristne i
forsvaret. Etter frigjøringen av Østeuropa har
ACCTS MMI fått være med på en fantastisk
oppblomstring av nye kristne fellesskap og

bidratt vesentlig til brobygging mellom
kirkesamfunnene. Hovedkontoret ligger i

Aldershot i England. Leder for ACCTS MMI
er Jos McCabe.

Lenker
www.mkf.no

www.accts.org
www.amcf-int.org

www.amcf-europe.info
www.acctsmmi.com

www.afcu.org.uk

BØNNEBREV FOR MKFBØNNEBREV FOR MKFBØNNEBREV FOR MKFBØNNEBREV FOR MKFBØNNEBREV FOR MKF
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1. Takk for våre MKF-medlemmer i
internasjonale operasjoner som er
åpne på sin tro. Be om Herren gir
dem visdom og styrke i hverdagen

2. Be for våre søsterorganisasjoner i de
nordiske land. Be spesielt om at
virksomheten i det danske SKIFT
igjen må vekkes til live

3. Be for vår president Arnvid Løvbuk-
ten og styreleder Knut Are Seierstad.
Be for styret i MKF slik at de får
visdom til å gjøre tjenlige valg for
fellesskapet

4. Be for AMCFs verdenspresident, gen
Lee Pil Sup, de 14 visepresidentene
og spesielt for våre to europeiske
visepresidenter Torbjörn Boström og
Brian Parker

5. Be for HM Kongen og den kongelige
familie. Be om Herrens rike velsig-
nelse for Kongen, om god helse og
mange gode år fremover

6. Be for forberedelsene til neste
europakonferanse som holdes i Eng-
land mai/juni 2009. Be om at den
finansielle siden blir sikret

7. Be for MKFs årskonferanse som
holdes på Sjøkrigsskolen, Bergen 24-
26 april 2009

8. Takk for at den første kristne mili-
tære konferansen i Indonesia,
verdens største muslimske land, ble
svært vellykket .

9. Be om at reisesekretæren, Steinar
Høyland, får gode kontakter slik at
besøk og treff blir mulig, og at
økonomien sikres for hans virksom-
het videre

10. Takk for meget aktive MCF-grupper
i Kenya, Swaziland og flere andre
afrikanske land. Be for de landene
som nå opplever store konflikter,
spesielt Kongo.

11. Be for vår feltprost Alf Petter
Hagesæther, for feltprestkorpsets
stab og feltprestene ute ved avde-
lingene og i internasjonal tjeneste

12. Takk for de mange MCF-organisa-
sjonene som har vokst frem i Øst-
Europa, og som er preget av
entusiasme for evangeliets sak

13. Be for kadetter ved krigsskolene våre
om at de må være frimodige og
tydelige kristne Be om at det
kommer i gang MKF-grupper ved
alle skolene.

14. Be om fred og trygghet for befolk-
ningen i Afghanistan

15. Be for forsvarsministeren, forsvars-
sjefen og Forsvarets øverste ledelse.

16. Be for ACCTS MMI. Be for lederen
Jos McCabe og de mange frivillige
medarbeiderne i den omfattende
virksomheten i Europa, Afrika,
Midtøsten og Syd-Asia

17. Be om at våre medlemmer benytter
kurs og reiser til å ta kontakt med
hverandre

18. Be for de kristne som nå opplever
store forfølgelser og trakassering i
India. Be om at de får styrke til å
beholde troen i denne vanskelige
tiden.

19. Takk for den gruppen som nå møtes
regelmessig på Rena. Be om at den
må fortsette, og at det nå kommer i
gang en fellesskaps-gruppe på
Akershus

20. Be for ACCTS' leder Cal Dunlap,
nestleder Don Martin og for de
mange frivillige medarbeiderne som
arbeider for å spre evangeliet til
militære i mange land

21. Be for våre styrker utenlands, spesielt
i Afghanistan. Be om sikkerhet i
deres utsatte tjeneste, og for soldat-
enes familier.

22. Be for USAs nye president og hans
regjering. Be om klokskap i arbeidet
for fred i verden

23. Be for MKF-medlemmer som savner
et nært og åpnet fellesskap med andre
troende

24. Be for kristne militære i Russland,
hvor myndighetene har sørget for å
stenge landets aktive MCF-organisa-

sjon og gjort kontakten med utlandet
svært vanskelig

25. Be for MKFs kontaktmenn ved
avdelingene. Be om at de ser
betydningen av de enkle og nære
fellesskap

26. Be for kristne militære som nå
opplever forfølgelse i Eritrea og
Vietnam og flere land i Midt-Østen.

27. Be for redaksjonen av Fokus og vår
nettside, og at disse media bidrar til
økt interesse og engasjement for
MKF

28. Internasjonale kristne organisasjoner
og kirkesamfunn arbeider aktivt for å
hjelpe soldater som lider av post-
traumatisk stress. Be for dette
arbeidet

29. Be om at kristen ungdom søker seg
til Forsvaret

30. Be om at kristne militære i hindu-
istiske og buddhistiske nasjoner viser
respekt for andres tro og får klokskap
til et godt samarbeid på tvers av
religionene.

31. Be om at Den hellige ånd må virke til
frimodighet og innsikt for alle som
gjør tjeneste i Forsvaret og at Kristus
må få en sentral plass i våre hjerter
og sinn.
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Tredje søndag i advent er «vår» søn-
dag i Frogner kirke, og nettopp det å
samles der før jul er en viktig tradi-
sjon for mange av våre medlemmer
med familie og venner. Det kjennes
godt å møte gamle og nye venner
denne søndagen, og ikke minst er
dette årlige møtet med
Frogner menighet
verdifullt for oss, og
tydeligvis også for
menigheten. Noen av
deltakerne reiste også
denne gangen langt for
å få med seg denne
gudstjenesten, f eks
Atle Brundtland fra
Sola og Steinar
Høyland fra Eyde-
havn.

Vår gamle MKF-venn
og tidligere feltprest

Adventsteksten fra Matt 11 handler
om Døperen Johannes som sitter i
fengsel og funderer på om Jesus er
den han har ventet på. Johannes
tviler. Er det mulig at han har tatt
feil? Jesus er på mange måter
anderledes enn han trodde, så ulik
han selv.

Feltprost Hagesæther knytter noen
muligheter omkring våre forven-
tninger og vår oppfatning av Jesus
opp mot det som skjedde med
Johannes den gang. Han spør om
Jesus egentlig er den som Kirken
sier at han er, og om Jesus er den
samme uansett hvilke bilder vi har
laget av han. Feltprosten stiller et
par direkte spørsmål til oss denne
adventssøndagen: Tror vi egentlig

MKF SAMLET TILMKF SAMLET TILMKF SAMLET TILMKF SAMLET TILMKF SAMLET TIL
ADVENTSGUDSTJENESTEADVENTSGUDSTJENESTEADVENTSGUDSTJENESTEADVENTSGUDSTJENESTEADVENTSGUDSTJENESTE

Rut Ugland var liturg, også det er
nærmest blitt en tradisjon. Vår nye
feltprost Alf Petter Hagesæther
forkynte ordet for oss. Som vanlig
gjorde  MKF-medlemmer en fin
jobb som tekstlesere og kirkeverter,
denne gangen var det Rannveig Fjær

ER DET DEG VI VENTER PÅ?ER DET DEG VI VENTER PÅ?ER DET DEG VI VENTER PÅ?ER DET DEG VI VENTER PÅ?ER DET DEG VI VENTER PÅ?
at han er den som skal komme? Og
hva betyr det i så fall for oss?

Det er enkelt for oss å være enige
om Jesu første komme, på julaften.
Men Jesus kommer igjen og igjen
hver gang mennesker møtes i hans
navn, og det er lett å innta Johannes�
tvil. Da er det fint å minne hveran-
dre om det svaret Jesus gir til Johan-
nes� disipler. Han gir dem et knippe,
eller nærmest en blomsterbukett,
beregnet på en som kjenner de
gamle skriftene.

Den første blomsten i buketten er
sitatet fra Jes 29 om blinde som skal
få synet igjen. Dette er som en slags
PIN-kode til Johannes, som får et
svar og en livsviktig avklaring kort

tid før han selv skal dø. Johannes
forsto dette og tok det til seg.
Spørsmålet nå er om vi som var
samlet i Frogner kirke, og resten av
MKF også tar dette til oss: Det er
han som skulle komme som virke-
lig kom! Han er i sannhet vår
frelser!

og Christian Filberg som var tekst-
lesere.

Vi deltok selvsagt også på kirke-
kaffen etter gudstjenesten, og fikk
en orientering om aktuelle MKF-
saker. I år var det Asle Engers tre

barn med ektefeller
som sørget for bak-
verk og kaffe, og det
satte dette tradisjo-
nelle arrangementet
inn i en fin ramme.

Kollekten gikk i år
til vårt arbeid og
innbrakte kr 4459.-
En stor takk til glade
givere i Frogner!

Og så var det fint at
så mange av våre
medlemmer stilte i
uniform!
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Landskonferansen for tillitsvalgte i
Forsvaret vedtok tidligere i år at
Forsvaret burde være religionsnøy-
tralt. Ikke uventet ble dette slått stort
opp i en rekke medier. November-
utgaven av Forsvarets Forum har
også saken som hovedoppslag undre
overskriftene «Rom for alle» og
«Tro hva du vil». Reportasjene er i
og for seg etterrettelige nok, men de
forenklede overskriftene røper for-
virringen som preger debatten.
Denne artikkelen vil søke å bidra til
å klargjøre de virkelige problemstill-
ingene i denne debatten.

La oss først se på hva Landskonfe-
ransen virkelig vedtok. Landskonfe-
ransen er det høyeste organet i
Tillitsmannsordningen, og vedtok
det såkalte Vernepliktsprogrammet
for 2008-2010 � en slags programer-
klæring på nærmere 70 sider vedrø-
rende en lang rekke saker som angår
de vernepliktige under førstegangs-
tjenesten � alt fra krav om dagpen-
ger og et fjerde måltid i messa til
religionsnøytralt forsvar.

RELIGIONSNØYTRALTRELIGIONSNØYTRALTRELIGIONSNØYTRALTRELIGIONSNØYTRALTRELIGIONSNØYTRALT
FORSVAR?FORSVAR?FORSVAR?FORSVAR?FORSVAR?
Av Knut Are Seierstad

Den delen av vernepliktsprogram-
met vi snakker om her gjengir fire
konkrete vedtak1:

• Alle vernepliktige må ha tilgang
til en åndelig veileder innenfor
sin religion

• Landskonferansen 2008 krever at
prestetjenesten får tilgang til å
undervise samtlige soldater i
henhold til fagplan i etikk

• Ingen skal under noen omsten-
dighet tvinges til å delta på
religiøse seremonier i Forsvaret

• Landskonferansen 2008 mener
Forsvaret må være religions-
nøytralt

På en måte er det oppsiktsvekkende
at Landskonferansens vedtak fikk
såpass mye oppmerksomhet, i den
forstand at de fleste kravene de
vedtok allerede i generasjoner har
vært en selvfølge. Men det kontro-
versielle er naturligvis at enkelte
med «religionsnøytralt» Forsvar
mener et Forsvar der det kristne
verdigrunnlaget er kastet ut.

Trosfrihet
Det er en selvfølge at alle verneplik-
tige bør ha tilgang til en åndelig vei-
leder innenfor sin religion. Det bør
også være en selvfølge at alle verne-
pliktige har anledning til å utøve sin
religion samtidig som man tjeneste-
gjør i Forsvaret. Ikke minst gjelder
dette for oss selv som kristne. Vi har
hittil tatt det for gitt at det er tillatt å
være kristen i Forsvaret uten at det
skal være et «tabu» i den daglige
tjeneste. Og vi ser det som en rett å

bli betjent av en feltprest når vi har
åndelige behov.

Ikke minst gjelder dette for de rundt
700 menn og kvinner Forsvaret for
tiden har i operasjoner i utlandet.
Mange befinner seg i en situasjon
hvor spørsmålet om liv eller død er
en konkret realitet. Vi forventer at
våre åndelige behov ivaretas når
Forsvaret setter oss i situasjoner der
liv tas og tapes.

Selv om det for tiden er nærmest
unison støtte til dette kravet, ikke
minst ved at feltpresten nå er en
selvfølgelig del av alle kontingenter
ute av noen størrelse, er retten til
religionsutøvelse ikke noen selv-
følge i samfunnet forøvrig. Kristnes
rett til å utøve sin religion utsettes
stadig for angrep, slik hendelsene
ved en skole i Arendal i høst illu-
strerte. En rektor hadde forbudt
kristne elever å samles til andakt og
fellesskap i midttimen, for at ingen
skulle støtes eller diskrimineres på
skolens område. Logikken «ingen
skal diskrimineres» gjennom
«forbud for alle» holder, for å si det
mildt, ikke vann, og saken ble
angivelig også løst ved inngripen fra
høyere myndigheters side.

På samme måte er det også en selv-
følge at utøvere av andre religioner i
Forsvaret skal ha de samme rettig-
heter som de vi kristne alltid har tatt
som en selvfølge. Det er religions-

Faksimile av F, nov 08

Norsk offiser i møte med andre religioner
og verdier enn våre.
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frihet i Norge, og hvilken religion
den enkelte i Forsvaret har er selv-
sagt en refleksjon av samfunnet
ellers og den enkeltes valg.

Det tredje kravet om at ingen skal
tvinges til å delta i religiøse sere-
monier i Forsvaret er det også lett å
slutte seg til. Dette har vært en del
av regelverket minst siden 1950-
tallet, og i varierende grad praksis
endog før det. Like lite som vi
kristne kan tvinges til å delta i
muslimsk fredagsbønn eller budd-
histiske ritualer, skal heller ingen
tvinges til å delta i kristne religiøse
handlinger.

Det må legges til rette for at de som
ikke ønsker å delta i kirkeparade før
jul, feltandakt eller andre handlinger
kan fritas på en måte som ikke stig-
matiserer dem det gjelder. Men dette
er ikke det samme som at slike
handlinger bør forbys eller opp-
høre! Kirkelige handlinger der
avdelingene deltar er en del av vår
tradisjon og noe de fleste ser positivt
på. Det ville skapt skarpe reaksjoner
i Forsvaret dersom noen i «religions-

nøytralitetens» navn forbød oss å
fremsi kongeønsket «Gud bevare
Kongen og Fedrelandet!» på kirke-
parader og i andre sammenhenger.
Igjen må logikken «ingen skal dis-
krimineres» gjennom «forbud for
alle» avvises.

Når det gjelder vernepliktsprogram-
mets krav om at alle vernepliktige
må få gjennomgå hele undervis-
ningsopplegget i etikk, samtidig som
det gir støtte til at feltprestene fort-

satt kan stå for etikkundervisningen
er dette en positiv målsetting som vi
støtter fullt ut.

Religionsnøytralitet
kontra verdinøytralitet
Det er imdlertid når vi kommer til
kravet om at Forsvaret må være
religionsnøytralt at forvirringen
inntreffer. Forsvaret er ikke et tros-
samfunn, og slik sett er hele pro-
blemstillingen underlig. Forsvaret
har som institusjon ingen tro, ingen
religiøse dogmer eller trosbekjen-
nelser, ut over det som fremkommer
i Grunnloven for den norske stat
som helhet. Når vernepliktsprogram-
met refererer til at «man i hovedsak
ikke bør basere seg på kristen tro» i
etikkundervisningen, og at den ikke
bør være «verken forkynnende eller
overfokusert på kristendommen»
refererer man dermed ikke til annet
enn den situasjon vi allerede har.

Vil man høre feltpresten forkynne,
er kveldsgudstjenesten i kapellet
stedet å gå. Etikkundervisningen

dreier seg ikke om tro, men om
verdier.

Siden etikkundervisningen altså
dreier seg om verdier, er det nær-
liggende å spørre om Landskonfe-
ransen egentlig mener verdinøytralt
når de bruker ordet «religions-
nøytralt». Sannsynligvis er dette
ikke tilfelle. Forsvaret er nå anta-
kelig mindre verdinøytralt enn det
noensinne har vært. Vi bruker milli-
ardbeløp på et omfattende engasje-

ment i Afghanistan, der målsettingen
er å «build an enduring stable,
secure, prosperous and democratic
state, respectful of human rights and
free from the threat of terrorism»2.
Forsvarsdepartementet arrangerer
topplederseminar om etikk, i
skyggen av korrupsjonsanklager.
Verdier som likestilling og mang-
fold står rettmessig høyt oppe på
agendaen. Verdinøytralt er derfor
dagens Forsvar definitivt ikke. Det
er og skal være verdibasert.

Spørsmålet er derfor hvilke verdier
vi skal legge til grunn i Forsvaret.
Dersom man med «religionsnøytralt
forsvar» mener at de kristne
verdiene ikke skal ha noen plass
som grunnlag i etikkundervisningen
tar man et brudd med en tusenårig
tradisjon i landet vårt. Det er disse
verdiene som direkte eller indirekte
har gjort det norske samfunnet til
hva det er. Menneskeverd, arbeids-
moral, normer for et godt mellom-
menneskelig samliv og de alment
aksepterte regler for rett og galt har
alle sin opprinnelse i vårt kristne
verdisystem.

Dette kristne verdisystemet er ikke
nødvendigvis det samme som en
kristen tro. Det er en rekke land,
politiske partier og enkeltpersoner
som holder seg til et kristent verdi-
system, uten at de nødvendigvis
bekjenner en kristen tro. Derfor er
de kristne verdier også nevnt som en
del av Forsvarets verdigrunnlag3.
Dette er vår nasjons kulturelle arve-
sølv.

Tar man de kristne verdiene ut av
etikkundervisningen og Forsvarets
verdigrunnlag, gjenstår kun noen
alment aksepterte normer. Da har
man beveget seg fra et verdisystem
forankret i evige og absolutte ver-
dier, til et relativt verdisystem der
referansen er en felles forståelse
eller et vedtatt grunnlag. Man kan
argumentere med at eksempelvis
FN-pakten er en evig og absolutt
verdi, men den har tross alt ikke
eksistert i mer enn 60 år. Det kristne
verdisystemet er derimot prøvet og
har holdt i mer enn 2000 år.

Feltpresten utøver ikke mye direkte forkynnelse, her fra en feltandakt på en øvelse.



12

Etikk uten verdier er jus. En etikk
som bare er fundert på lover og reg-
ler vil raskt komme til kort. Enhver
etikk som er basert på jus (regler) og
ikke en dypere verdibasert moral vil
falle igjennom. Et typisk eksempel
på det er de etiske kriteriene for
rettferdig krig. De som ensidig vekt-
legger mandat fra FNs Sikkerhetsråd
som etisk kriterium for å gå til krigs-
handlinger, kan lett sette seg ute av
stand til å gjøre det etisk rette
(eksempelvis forhindre folkemord)
dersom Sikkerhetsrådet av storpoli-
tiske grunner ikke kan komme til
enighet.

Er alle religiøse verdier
like?
Dette bringer oss til det andre alter-
nativet for «religionsnøytralitet» i et
verdibasert Forsvar � nemlig at det
er en plass for religiøst baserte ver-
dier i Forsvaret � men at alle religi-
oners verdier har like stor verdi i
Forsvarets etiske grunnlag.

Det er en utbredt misforståelse i den
offentlige debatt at bare man graver
dypt nok i de forskjellige religioner,
kommer man før eller siden til et
slags religiøst felles verdigrunnlag.
Det er ikke tilfelle, og røper en naiv
uvitenhet hos de som hevder slike
syn. Spesielt gjelder debatten for-
holdet mellom islam og kristendom,
som naturligvis har vært lengst
fremme etter at islamistiske terror-
ister erklærte hellig krig mot Vesten.

Islamister er i mindretall i sin egen
religion, og deres ekstreme syn
representerer ikke de fleste av
verdens muslimer. Imidertid er det
verd å minne om noen grunnlegg-
ende forskjeller mellom islam og
kristendom. En kjerne i kristendom-
men er forholdet mellom lov og
evangelium. Loven er Guds rettfer-
dige krav til oss mennesker, som vi
aldri vil være i stand til å nå. Men
Gud viser nåde gjennom sin sønn
Jesus Kristus, og frelser den som
tror til tross for at lovens krav ikke
er oppfylt. Dette er evangeliet � som
igjen er grunnlaget for mange av
grunnverdiene i kristendommen �

tilgivelse, forsoning, kjærligheten
som er større enn alt osv.

I islam finnes også loven, men ikke
evangeliet. Barmhjertighet er en
dyd, men den enkelte troende blir
vurdert av Allah etter en balanse av
gode og onde gjerninger. Islam er på
denne bakgrunn mye mer et juridisk
system. En rekke av de lover og for-
ordninger som gis er ikke i samsvar
med de verdier vi ønsker å fremme.
Sharialovene er ikke en ekstrem
tolkning av islam, men en sann del
av religionens læremessige grunn-
lag.

Selv om praktiseringen av islam i
mange land er mer moderat enn det
læremessige grunnlaget legger opp
til, er det klart at de to religionene
har forskjellig basis og et totalt for-
skjellig verdisystem. En etikkunder-
visning basert på islamske verdier
kan derfor ikke kombineres med
kristne verdier, eller vår «human-
istiske tradisjon» for den del. Dette
illustrerer at verdinøytralitet i en
religiøst verdibasert etikkunder-
visning er en umulighet dersom alle
religiøse verdier skal tillegges
samme vekt. Verdiene er i stor
utstrekning rett og slett motsatser
snarere enn fundamentalt like.

Bør det kristne verdi-
grunnlaget forkastes?
Spørsmålet blir derfor om det
forhold at de kristne verdier ikke
uten videre er forenlige med grunn-
leggende verdier i andre religioner
er grunn god nok til at de kristne
verdier bør ut av etikkundervis-
ningen i Forsvaret. Skal kristne
verdier i etikkundervisningen nå
forbys bare fordi det også finnes
andre religiøse oppfatninger i
samfunnet? Dette er den virkelige
problemstillingen vedtaket fra
Landskonferansen reiser.

Det faktiske forhold er at 4,1 mill
mennesker i Norge tilhører et
kristent kirkesamfunn. Den største
trosretningen utenfor de kristne
kirker er islam med 79100 med-
lemmer (i tillegg til Humanetisk

Forbund med sine knappe 80 000
medlemmer). Alle andre ikkekristne
religioner har til sammen kun noen
få tusen medlemmer i Norge4. Fra en
rent tallmessig synsvinkel er det
liten grunn til at hensynet til en
religiøs minoritet på under 2% av
befolkningen skal legitimere fjer-
ningen av det vår land er bygget på
gjennom generasjoner fra det etiske
grunnlaget i Forsvaret. Det er heller
ikke gitt at medlemmer av disse
religiøse minoriteter foretrekker et
«verdinøytralt» eller «religions-
nøytralt» forsvar fremfor et forsvar
basert på et kristent verdigrunnlag.

Uansett kommer vi ikke utenom det
faktum at alle verdier ikke er like. Vi
må � enten vi vil det eller ei � gjøre
valg mellom verdier. Forsvaret er og
skal være verdibasert. I dette valget
skal vi ikke være beskjedne med
hensyn til å hevde verdien i vårt
lands tradisjonelle kristne verdier.

Når dette er sagt kan det ikke under-
strekes nok at dette ikke står i
motsetning til respekt for kolleger
og medsoldater med en annen opp-
fatning enn oss selv. Vi skal ikke
delta i stigmatisering av mennesker
med annen religion. Tvert om er vår
oppgave nestekjærlighvet og med-
menneskelighet. Som kristne vet vi
at alle andre er like mye elsket av
Gud som vi selv er det. Men i møte
med andre verdisystemer er bevisst-
het om eget ståsted nøkkelen til
fruktbar dialog. Verdimessig drift i
det frie rom er ingen tjent med.

(Noter)
1 Vernepliktsprogrammet 2008-2010,
Tillitsmannsordringen i Forsvaret, http://
www.mil.no/felles/tmo
2 ISAFs strategiske visjon, vedtatt av
NATOs toppmøte i Bukarest 3 april 2008,
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08-
052e.html
3 « Forsvaret forankrer sin etikk i
samfunnets historiske og kulturelle
grunnverdier slik de fremstår i vårt
samfunns kristne og humanistiske
tradisjon, FN-pakten, FNs menneske-
rettserklæring og internasjonal rett.»
Forsvarets verdigrunnlag, http://
www.mil.no/fakta
4 Tall fra 2007. Statistisk sentralbyrå
2008, http://www.ssb.no/emner
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Salt og lys og gyllent
jubileum i Nairobi
350 deltakere fra 30 afrikanske
nasjoner møttes til Pan-afrikansk
konferanse i september. Dette var
samtidig en markering av 50 års
AMCF-virksomhet på dette konti-
nentet, ved at det første kristne
militære fellesskapet ble etablert i
Ghana i 1958.

Med dagens spente politiske situa-
sjon i flere afrikanske land var det
en spesiell glede og utfordring å ha
med representanter fra land som
Zimbabwe og Sudan. Temaet «Salt
og Lys»  ble belyst gjennom en
rekke bibeltimer, holdt av bl a felt-
prester fra Kenya og Syd-Afrika.
Mange gamle venner møttes igjen
disse dagene, og de første to vise-
presidentene for AMCF i Afrika var
også til stede. Under konferansen
arbeidet deltakerne med konkrete
utfordringer, og listet opp en del mål
og ønsker for fremtiden. Ett av disse
er å få etablert en effektiv feltprest-
tjeneste i Syd-Sudan. Et annet
brennbart tema var forsoning
mellom land og folkegrupper.

Homfray Vines tilbake i
tjeneste for ACCTS MMI
Det har nå gått et drøyt år siden
Homfray Vines forlot ledervervet i
ACCTS MMI for å gjennomføre
studier ved All Nations Christian
College. Han har her konsentrert seg
spesielt om forsoningsarbeidet i
Rwanda etter den grusomme
utrenskingen i 1994. Homfray har
nå takket ja til en deltids stilling
som regional teamleder for det
østlige og sydlige Afrika, under
ACCTS MMI. Han startet denne
tjenesten ved deltakelse i den Pan-
afrikanske konferansen i Nairobi.

I N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T T

Nytestamenter i Portugal
Militares Evangélicos de Portugal
har samlet inn 30 000 euro for
trykking av 20 000 nytestamenter.
Disse er delt ut i forsvaret i løpet av
høsten.

Tsjekkisk MCF feiret ti års
jubileum
For ti år siden skjedde det noe viktig
i den unge, frie tsjekkiske repu-
blikken. En gruppe dynamiske, tente
offiserer gikk sammen om å starte en
nasjonal organisasjon for kristne i
forsvaret. De fikk oppleve at dette
var etter Guds vilje, og opplevde at
den nye organisasjonen, kalt AKA,
fikk bety mye for militært personell
i dette landet. I september feiret de
sitt første runde jubileum, hvor den
tidligere feltprosten holdt tale, med
felles nattverd og fellesskap rundt et
sprakende bål. AKA er et fellesskap
med medlemmer fra ulike kirke-
samfunn, og ser også klart oppgaver
i å inspirere kristne i andre lands
forsvar. ACCTS har hatt god
kontakt med kristne tsjekkere under
oppbyggingen av AKA, og var
representert under jubileums-
feiringen med Earl og Sue Casner.
De fikk også et hjertelig møte med
fem tidligere deltakere på leder-
treningsprogrammet Interaction/
Rocky Mountain High.

Ledertrening i 10 000 fots
høyde
Rocky Mountains i USA rager høyt,
og ambisjonene for sommerens
ledertreningsprogram i disse fjellene
i Colorado var minst like høye. Fire
unge offiserer fra Tsjekkia, Polen,
Syd-Korea og Sri Lanka opplevde
noen fantastiske høyfjellsdager, med
store fysiske utfordringer, godt

fellesskap og skikkelig åndelig
påfyll. Nettopp denne kontrasten
mellom det fysisk ekstreme, det
nære fellesskapet og solo-tid, dvs tid
for å søke Gud alene, hadde en helt
spesiell virkning på deltakerne.
Dagens utfordringer med rafting,
rappellering, og villmarkssykling
fikk sitt motstykke i kveldens bibel-
studier og samtaler ved leirbålet.
Hensikten var bl a å gi deltakerne et
grunnlag for selv å lede bibel-
studiegrupper, og til å bli bedre
militære ledere.

AMCF vokser!
Hvert år etableres det i gjennomsnitt
åtte nye MCF-organisasjoner, som
alle er en del av vårt internasjonale
fellesskap AMCF. Antall nasjonale
fellesskap er nå 126, de nyeste er
etablert i Gambia og Kap Verde.

På møtet 5 nov fikk MKF besøk
av ob Rolf Carsten Wold, sjef for
Rogaland HV-distrikt. Han
fortalte om det nye HV, med nye
utfordringer, mer ansvar og helt
annet utstyr enn det HV hadde
tidligere, og som mange av møte-
deltakerne er godt kjent med.

Rememberence Day i november
har en lang tradisjon med
engelsk/norsk markering på Sola
med bred deltakelse av veteraner
og offiserer fra FO/HK på Jåtta.
Etter gudstjeneste i kirken ble det
foretatt kransenedleggelse på
krigskirkegården og deretter var
det kirkekaffe.

HV PÅ SOLAHV PÅ SOLAHV PÅ SOLAHV PÅ SOLAHV PÅ SOLA



Vi har sikkert alle fulgt med på det
grusomme terrorangrepet i Mumbai
i India i slutten av november. Igjen
har vi sett at fanatiske grupper,
etniske og religiøse, dreper og
lemlester tilfeldige mennesker. Med
det formål å tiltrekke seg oppmerk-
somhet, skape uro og engstelse.

Naturligvis dekkes slike hendelser
av mediene. Aviser, radio og fjern-
syn følger opp, nesten fra time til
time. Samtidig er det skremmende å
se hvordan media velger ut nettopp
de terroraksjoner som antas å vekke
størst avsky og sympati med ofrene.
I dette tilfelle er det tydeligvis
ekstreme muslimer som står bak
aksjonene, som rammer vestlige
offer. Det gjør nyhetene viktige og
interessante i den vestlige verden,
og det er naturligvis noe av hen-
sikten med disse aksjonene.

Tidligere i høst var det en annen
terroraksjon av nesten like stort
omfang i et annet område i India. Da
var det kristne indiere som var
målet, og dette er kanskje årsaken til
at de fleste vestlige media ikke har
funnet det interessant å skrive om
dette. Det ble gjennomført en syste-
matisk forfølgelse av kristne som
savner sidestykke i moderne tid!
Trolig ble flere enn 100 kristne
drept i delstaten Orissa. Mer enn
115 kirker ble brent ned og over 50
000 fordrevet fra sine hjem. Det er

VOLDSBØLGE MOT KRISTNEVOLDSBØLGE MOT KRISTNEVOLDSBØLGE MOT KRISTNEVOLDSBØLGE MOT KRISTNEVOLDSBØLGE MOT KRISTNE
den sterke hindu-ekstremistiske
organisasjonen Vishwa Hindu
Parishad (VHP) som står bak
volden. Deres mål er å «hindu-
fisere»  hele India, og de tar i bruk
voldelige metoder for å rense sam-
funnet for kristne. I første omgang
viste myndighetene en nesten full-
stendig passivitet overfor disse
forferdelige hendelsene, men de fant
etter hvert ut at noe likevel må
gjøres, kanskje fordi hendelsen tross
alt ble kjent i den vestlige verden.

Takket være Internett har denne
tragedien blitt kjent av folk i vest.
Og takket være aktive organisa-
sjoner som Misjon i Øst, Misjon
uten grenser og andre misjons-
organisasjoner har vi tilgang på
informasjon om den forfulgte kirke
rundt om i verden. Også våre egne
misjonsorganisasjoner ACCTS og
ACCTS MMI rapporterer jevnlig
om trakassering og forfølgelse av
kristne. Disse organisasjonene har
bygget opp et nettverk som strekker
seg langt inn i områder som ikke
aksepterer kristne. Våre samarbeids-
partnere har i tillegg kontakt med
kristne som sitter i ledende og
utøvende funksjoner i maktapp-
aratet, dvs forsvar og politi, i land
hvor det å bekjenne seg til den
kristne tro er forbundet med meget
stor risiko. I blant får vi rapporter
om enkeltpersoner som våger å stå
åpent frem som kristne, men i de

fleste tilfellene er anonymitet helt
nødvendig for at våre brødre og
søstre i det hele tatt skal overleve.

Vi får rapporter om kristne i mange
land som trakasseres og forskjells-
behandles når det gjelder medisinsk
behandling, skolegang, jobb, reiser,
boliger osv. Vi hører om lange og
ofte brutale forhør av prester som
har hatt kontakt med utlendinger, f
eks ved besøk under gudstjenester. I
Irak og de palestinske områdene har
mange kristne flyktet fordi de ikke
orker trakasseringen. I Iran er det
livsfarlig å konvertere til den kristne
tro, og i en rekke land er det forbun-
det med den største risiko å eie en
bibel. Det skjer mye gledelig når det
gjelder åpenhet for Evangeliet i
mange av de tidligere østblokk-
landene, men det er fortsatt mye
forferdelig som skjer, ikke minst i
den muslimskdominerte verden.

Det mest skremmende er likevel at
folk flest i vår del av verden ikke er
klar over tingenes tilstand. At det
religionsnøytrale ideal gjennom-
syrer våre medier i den grad at
overgrep, forfølgelser og henrettel-
ser av kristne ikke er verdt å omtale.
Vi gjør en god gjerning ved å spre
informasjon om disse forholdene,
ved å støtte de aktive organisa-
sjonene økonomisk og ved å huske
de forfulgte  i våre bønner.

Du kan lese mer om
forfølgelsene av kristne i
India og i andre land
blant annet  på:

 http://www.nmio.no
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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.I tiden 29 mai til 2 juni møtes

representanter fra organisasjoner
tilknyttet Association of Military
Christian Fellowships (AMCF) i
Europa under temaet: Equipping the
next generation. Her vil unge og
eldre militære kristne finne styrke i
sin tro, feltprester møtes på tvers av
landegrenser og konfesjoner, og
ledere i nasjonale kristne fellesskap
(MCF) oppmuntres i sine oppgaver.
Programmet inneholder daglige
bibeltimer, en rekke seminarer og
fine kveldsprogram.

Konferansen finner sted på Heigh
Leigh, nord for London. Dette er et
kristent konferansesenter i en histo-
risk bygning plassert i et vakkert
landskap. Stedet har moderne
fasiliteter, og har plass til 220
deltakere.

Denne konferansen føyer seg inn i
rekken av en serie liknende sam-
linger som er blitt holdt på ulike
steder i Europa siden 1931. Norge
har vært representert på samtlige
Europakonferanser siden KBS ble
grunnlagt i 1982, og vi sto som
arrangør av en tilsvarende konfe-

AMCFS EUROPA-AMCFS EUROPA-AMCFS EUROPA-AMCFS EUROPA-AMCFS EUROPA-
KONFERANSE 2009KONFERANSE 2009KONFERANSE 2009KONFERANSE 2009KONFERANSE 2009

MØTER PÅ MADLAMØTER PÅ MADLAMØTER PÅ MADLAMØTER PÅ MADLAMØTER PÅ MADLA
Sola/Madla-gruppen møtes på KNM Harald Hårfagre onsd 4 feb og
onsd 25 mars kl 19.

MKF I OSLOMKF I OSLOMKF I OSLOMKF I OSLOMKF I OSLO
Vårens første programpost er besøk i den katolske St Olavs kirke i
Oslo mand 12 jan kl 19. Vårt medlem Kjell Ivar Maudal vil
presentere kirken og menigheten for oss. Vi håper mange av våre
medlemmer, støttemedlemmer og MKF-venner vil være med.

ranse i Grimstad i 1987. Siste
samling ble holdt i Warszawa i
2002. Antall europeiske land
med egne MCF-organisasjoner
har økt fra 4 til 21 i løpet av
disse årene.

Gjennom vår tidligere deltakelse
har vi rikelig erfart velsignelsen
av vårt internasjonale og øku-
meniske fellesskap som går på
tvers av alle menneskelige hin-
dringer, og som uttrykkes i
AMCFs motto: All one in Jesus
Christ

Det vil bli en form for kvotering
av deltakere mellom de ulike
landene, og foreløpig vet vi ikke
hvor mange deltakere vi kan
stille med fra Norge. Hvis du
ønsker å delta bes du snarest
mulig ta kontakt med vår
reisesekretær Steinar Høyland.
Ring gjerne på tlf 93649460.

Mer utfyllende informasjon om
Europakonferansen finnes på
nettsidene til AMCF Europe:

http://www.amcf-europe.info/
page11a.html
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Setermoen Magnar Solbakken tlf 99222647
Heggelia/Bardufoss Jørn A Nordeng tlf 95294646
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Værnes Elling Erichsen tlf 97072716
Bergen - Haakonsvern Bård Fyhn tlf 93413560
Stavanger/Sør-Vestlandet Atle Brundtland tlf 51650809
Sola flystasjon Ingve Horgen tlf 98675773
Jåtta Idar Sirevåg tlf 51343431
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Jørstadmoen Krister Turøy tlf 40225555
Terningmoen Roar Knudsen tlf 500-8644
Rena Finn Oscar Karlsen tlf 97745941
Tyskland, Rhindalen Lars Norseth
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