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Forsidebildet: Aftenstemning en vinterdag i Rena lier

Framtid og håp!
Vi har startet på et nytt tiår, og
mange ledere i sine nyttårstaler
uttrykker håp om at det må bli en
bedre epoke enn den som ligger bak
med alle sine katastrofer, kriger,
terror og elendighet. Vi som tror på
Gud, vet samtidig at vår fiende
djevelen blir svært så aktiv i sin
virksomhet i sluttfasen av denne
verden, han som stjeler, myrder og
ødelegger. Det er da Gud ønsker å
vise sin godhet gjennom sin menig-
het. Mange gir Gud feilaktig skylden
for fiendens verk, men her er Guds
plan for oss:

«For jeg vet de tanker jeg tenker om
dere, sier Herren. Det er fredstanker

og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi
dere framtid og håp.» (Profeten Jere-
mia kapittel 29, vers 11).

Så hvordan får vi Guds gode plan til
å fungere? Sjekklista kommer i de to
neste versene:

«Dere skal påkalle meg og gå av
sted og be til meg, og jeg vil høre på
dere. Dere skal søke meg, og dere
skal finne meg når dere søker meg
av hele deres hjerte.»

Så tiden er inne for helhjertet bønn
til vår Gud for dette tiåret, folkens!
Da blir det skikkelig framtid og håp
ikke bare for oss selv, men også for
de vi inkluderer i våre bønner. Også
i Forsvaret ønsker selvsagt Gud å
demonstrere sin godhet. Vi i
Militært Kristent Fellesskap har et
spesielt ansvar her.

Dette er ikke tiden for oss i MKF å
se bakover, men framover. Vi må
rope til Gud om at Hans gode plan
skal bli synlig for flest mulig i
Forsvarets rekker, fra menige til
generaler. Alle trenger å se at Gud
har gitt oss Jesus som er den samme
i dag som for 2000 år siden. Han er
den eneste sannhet og eneste vei til
det gode livet som Gud har planlagt
for oss alle.

Altså: be til Gud om at Forsvarets
personell oppdager at Jesus frem-
deles lever, og at Han fremdeles kan
frelse og helbrede alle som fienden
plager. Gud ønsker framtid og håp
for alle!

Styret ønsker at vi skal fokusere
mer på bønn, og vi registrerer
rundt oss en økt bevissthet om
bønnens betydning i kristenlivet.
Derfor har vi skrevet en del om
bønn denne gang, og vil fortsette
med det også i neste nummer.
Ellers har redaktøren vært blant
utenlandske venner siden sist, og
registrerer at noen av dem prøver å

lese Fokus. De ser i alle fall på
bildene. Denne gangen har vi
valgt å formidle «Mitt bibelord»
på skribentens eget språk,
engelsk. Dette også som en liten
gest til våre utenlandske lesere. Og
så er det snart årskonferanse. Jeg
gleder meg, og håper å få se mange
av våre medlemmer på Rena.

Tormod Berger
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«Krigere, pirater og
andre usle kryp»
Oblt Palle Ydstebø, instruktør
ved Forsvarets stabsskole, er en av
foreløpig to innledere på debatt-
møtet lørdag kl 11-13, og har
allerede funnet en passende tittel
på sitt innlegg. Dette inngår i
hovedtemaet på møtet, nemlig
Krigerkultur. Den andre inn-
lederen er sjef Hærens våpenskole,
brigader Tor Eystein Sæther.
Innlederne vil sannsynligvis gi
ulike vinklinger på temaet som
skal diskuteres videre i panel-
debatten. Denne programposten er
åpen for alle som måtte ønske det,
og befal og soldater på Rena leir
oppfordres spesielt til å delta.

Bibeltime og felles-
skap
Vi setter av rikelig tid til andakt og
bønn, informasjon om virksom-
heten i vår organisasjon og det
internasjonale arbeidet, og til godt
fellesskap med gamle og nye
venner. Lederen for vår albanske
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Årskonferansen er årets største samling i vårt felles-
skap av kristne i Forsvaret. I år skal vi samles i
Rena leir, og det er første gang vi møtes i Hærens
største garnison i Sør-Norge. Dette arrangementet
har allerede generert nytt engasjement på Rena, og
vi håper også at vår tilstedeværelse vil bidra til å
gjøre MKF kjent for mange flere i dette kraftsen-
teret i Forsvaret. Og dersom du ikke har hatt
anledning til å bli kjent med MKF ennå, er dette en
gylden anledning!

Merk deg at vi snakker om mer enn selve årsmøtet.
Dette blir en weekend-konferanse med bredt og
interessant program. Både faglig og åndelig vil det
bli mye å hente, i år vil vi også få besøk av militære
kristne venner fra vår søsterorganisasjon i Albania!

Dessuten har Torbjörn Boström, AMCFs vise-
president for vår del av Europa, varslet at han vil
være sammen med oss.

Alle medlemmer, både i og utenfor daglig tjeneste er
invitert. Det samme gjelder støttemedlemmer, ekte-
feller og andre interesserte.

Vi vil også i år gjennomføre et eget program for de
sivile kvinnelige deltakerne parallelt med årsmøte-
forhandlingene lørdag ettermiddag. Det vil bli en
innledning og etterfølgende samtale, og vi håper
dette vil gjøre årsmøtet attraktivt også for en del av
ektefellene. Det er også noen familier som plan-
legger å ta med seg barna, og det vil derfor også bli
et eget barneprogram under deler av årsmøtet. Hele
familien er altså velkommen!

søsterorganisasjon, Roland Shuli
planlegger å komme til Rena
sammen med hele sin familie. Det
blir som vanlig bibeltime lørdag
morgen, og søndag deltar vi ved
gudstjenesten i Rena kirke.

Program
Fredag møtes vi i Rena leir fra kl 18
og har kveldssamling fra kl 1930.
Her bruker vi tid på bli litt bedre
kjent med hverandre og om lokalt
arbeid i MKF. Vi får også høre litt
om det som skjer ute i Europa.

Lørdag starter vi med morgenbønn
kl 9, deretter er det bibeltime,
debattmøte og årsmøteforhan-
dlinger. Samtidig vil det bli en egen
samling for ektefeller og andre som
ikke er med på selve årsmøtet, og
for barna. Under kveldsmøtet vil vi
få høre mer om hva som skjer i
andre land, bl a Albania, og vår
president vil presentere visjoner
videre for MKF.

Søndag blir det morgenbønn og
frokost før vi deltar i gudstjenesten.

Administrativt
Forlegning: Det blir et begrenset
antall sengeplasser på mannskaps-
forlegningen og på flatseng på
Rena misjonshus (med sovepose).
For dem som vil ha litt mer
komfort er det muligheter for
overnatting på Trudvang hotell og
Norlandia Østerdalen hotell.

Kostnad: Årsmøteavgiften er på
100 kr. Utover det betaler den
enkelte deltaker sine måltider og
overnatting.

Antrekk: Uformelt sivilt antrekk,
men det er ønskelig at militært
personell stiller i uniform under
gudstjenesten på søndag.

Påmelding og spørsmål:
Kontakt Stephen Olsen slik:
E-post olsen@army.no
Tlf: 40 02 96 38
Post: Rena leir, 2450 Rena.

Påmelding er ønskelig innen 7
april.
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En mini-utgave av Europa-
konferansene holdes hvert år i
den lille tyske byen Lübbecke.
Norge pleier å delta, og i år stilte
vi med seks representanter. I alt
var det med deltakere fra 12
land.

Det ble rikelig med påfyll av bibel-
stoff, mye bønn for Europa og mye
tid til fellesskap med gode samtaler.
Temaet for konferansen denne
gangen var hentet fra Jesaia 54: Gjør
plassen større for ditt telt, spenn ut
dine teltduker, spar ikke på dem.

Disse årlige konferansene har
betegnelsen AMCF European Mili-
tary Christian Meeting (EMCM).
Det er altså AMCF som står som
arrangør, med de to regionale vise-
presidentene Brian Parker og
Torbjörn Boström som ledere. Men
de har også mange gode støtte-
spillere!

Brian Parker er alltid solid og vel
forberedt, og alt han presenterer
skjer med humor og varme. Fredag
kveld tok han oss med på en kirke-
historisk Europa-reise, og påpekte at
historiens første Naval Christian
Fellowship ble startet opp av Paulus
selv på hans mange misjonsreiser til

GJØR PLASSEN STØRRE FOR DITT TELTGJØR PLASSEN STØRRE FOR DITT TELTGJØR PLASSEN STØRRE FOR DITT TELTGJØR PLASSEN STØRRE FOR DITT TELTGJØR PLASSEN STØRRE FOR DITT TELT

sjøs. Søndag formiddag var deltaker-
ne delt i to leire, menn og kvinner
adskilt. Her ledet Brian oss (dvs
mannfolkene) gjennom et kom-
plekst, men ikke mindre spennende
farvann hvor vi satte fokus på menns
svake og sterke sider, våre relasjo-
ner, vårt ansvar og våre muligheter.
Kvinnegruppen ble ledet av den
britiske presten Nicky-Sue Terry, og
hva som skjedde bak deres lukkede
dør var det ikke mulig å lirke ut av
de ellers så meddelsomme damene.

Torbjörn Boström ledet kvelds-
samlingene «ved leirbålet», med

arbeidsformen «Tell
and pray». Her
fortalte vi hverandre
det vi hadde på
hjertet fra våre
respektive land, og
det ble rikelig an-
ledning til bønn for
det som ble lagt frem.
Det skjer mye
interessant og viktig
rundt om i Europa
nettopp nå, og vi fikk
virkelig et bra bilde
av både mangfold og
utfordringer.
Torbjörn kjenner selv
situasjonen rundt om
i vår verdensdel

meget godt, og sørget for at vi fikk
fokus  på det viktigste.

ACCTS USA og ACCTS MMI var
også sterkt tilstede og bidro til en
flott weekend. Våre amerikanske
venner stilte med Bernard
Kaltenbach og den nesten alltid
reisende Dick Barnes. Dick kjenner
Europa som sin egen lomme, og
benyttet anledningen til en liten
rundreise når han først var på disse
kanter. ACCTS MMI var repre-
sentert med en stor gruppe, under
ledelse av Jos Mc Cabe som deltok
sammen med sin meget engasjerte
kone Ruth. Ellers ble vi godt kjent
med  hele Europa-teamet, og ikke
minst Jos� administrative medar-
beider Judith Hillary som tok hånd
om oss deltakere på en utrolig fin
måte. Hun kjente ikke ordet «nei»
hvis det var noe vi ønsket hjelp til.

ACCTS MMI, som for øvrig nå har
forenklet navnet til bare MMI
(Military Ministries International),
driver en aktiv støttevirksomhet for
militære kristne fellesskap i Europa.
Europa-temaet ledes av den pensjo-
nerte tyske offiseren Rainer Thorun,
og han har meget god hjelp av
britene Mike Terry og Mark
Hibbert-Hingston, som nå blir

Den norske delegasjonen: Fra v: Tormod Berger, Janet Seierstad, Cecilie
Drotningsvik, Grethe M. Robertsen, Øyvind Drotningsvik og Knut Are Seierstad.

Brian Parker og Torbjörn Boström
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knyttet nærmere til MMI, og
polakken Igor Sawicki. Under vår
konferanse var det naturligvis en del
snakk om det neste Europa-arrange-
mentet, nemlig det tradisjonsrike
Skiing Retreat i Østerrike i mars.

Jeg opplevde at det var godt å møte
gamle venner, og å bli kjent med
nye. Noen av deltakerne har jeg ikke
sett på mange år, og det var veldig
godt å treffes igjen. Jeg tenker spesi-
elt på oberst Igor, som min kone
Anne-Marie og jeg traff i Poznan i
1999, underveis til en nasjonal
konferanse i Polen. Han var den
gang en av sjefene ved den militære
forvaltningsskolen i byen, og tok
vennlig imot oss på sitt kontor. Men
han kunne ikke et ord engelsk, og
måtte ha hjelp av en menig soldat

for å kommunisere med oss. Nå, 11
år senere  kunne jeg endelig føre en
samtale direkte med han.

Det var også en spesiell opplevelse å
få personlige møter med mcf-folk
som jeg i mange år har lest om, og i
blant fortalt om her i bladet. Jeg
tenker da spesielt på Eduard Rosca
fra Moldova. Ellers var det meget
interessant å høre erfaringer og
synspunkter fra tsjekkiske Jan,
franske Eric, nederlandske Peter og
Joke og greske Vasileos. Og av
britene som ikke alt er nevnt må jeg
ta med Mark Leakey og hans kone
Rosie. Mark er nå leder av den
britiske AFCU.

Siste kvelden ble det lest opp en
hilsen fra Brians forgjenger som

AMCFs visepresident for Syd- og
Sentraleuropa, Mark Fillingham.
Mark regner med at han nå er inne i
siste fase av en alvorlig kreftsyk-
dom, og at tiden nå nærmer seg for
at han avslutter sitt virke her og
møter Herren. Mark har lest inn sin
historie, og den er tilgjengelig på
dvd.

All one in Jesus Christ er vårt
internasjonale motto. Dessverre fikk
vi høre flere eksempler på at det
fortsatt er langt frem før kristne fra
ulike kirkesamfunn kan stå sammen
som brødre og søstre. Samtidig
registrerer vi at det er i ferd med å
skje noe på dette området, og at
kristne militære kan være brobyg-
gere og katalysatorer for et verdens-
omspennende kristent fellesskap.

 ToBe

Denne uttalelsen fikk vi praktisert på
en utmerket måte under styreretreat-
en nylig. I månedsskiftet januar/
februar reiste (nesten) hele styret
pluss Fokus-redaktør og
reisesekretær til
Johannesgården i
Brøttum, syd for Lille-
hammer. Her tilbrakte vi
en rolig og samtidig
meget nyttig weekend
sammen. Det var fire år
siden styret sist brukte en
hel weekend sammen, og
vi kjente at det var godt å
oppleve fellesskapet.

Dette ble ellers en fin
kombinasjon av gode samtaler,
bibelstudium og bønn, litt mosjon og
behandling av styresaker. Og siden
vi var på et retreatsted hadde vi også

FELLESSKAP ER FERSKVARE!FELLESSKAP ER FERSKVARE!FELLESSKAP ER FERSKVARE!FELLESSKAP ER FERSKVARE!FELLESSKAP ER FERSKVARE!
tidebønner i kapellet. Vi snakket
mye om strategi for MKF og aktivi-
tetslinjer for å oppnå det vi ønsker.
Mange saker ble diskutert, og vi

kom frem til at styrking av vårt
bønneliv må være det viktigste. Rent

konkret avtalte vi å be «sammen»,
dvs hver for oss, på søndagskvelder
kl 2130. Det ble også lagt opp til at
styremedlemmene organiseres som

«makkere» to og to
sammen, slik at
makkerne skal ha nær-
mere kontakt og be for
hverandre. Et slikt
opplegg med «med-
vandring» kan praktiseres
på mange måter, og det
er all grunn til at dette
blir et nyttig hjelpe-
middel blant våre med-
lemmer og venner.

En styrking og bevisst-
gjøring av forbønnstjenesten i MKF
var også blant de tingene som vi
ønsket å prioritere.
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Det er opprettet en rekke bønne-
grupper rundt om i landet, og de
fleste fortsetter etter at januar måned
er over. Et viktig poeng er at det
spres informasjon om bønne-
gruppene og bønnevirksomheten,
slik at flere kan bli med.

Vi trenger å be for Norge!
I internasjonale kristne miljøer
regnes Norge som et av verdens
mest avkristnede land, dvs hvor
menneskene har vendt Gud ryggen
og ikke lenger setter sin litt til Han.
Vi som bor her tenker kanskje ikke
over at tilstanden er så alvorlig, men
når vi får melding om at tusenvis av
kinesere (noen sier en million)
møtes daglig for å be spesielt for
Norge, da er det grunn til å stoppe
opp og reflektere. Og fra Kenya og
andre afrikanske land kommer det
liknende informasjon: Folk samler
seg i bønn for Norge! Gamle norske
misjonsland vender blikket hitover,

2010 � ET BØNNENS ÅR!2010 � ET BØNNENS ÅR!2010 � ET BØNNENS ÅR!2010 � ET BØNNENS ÅR!2010 � ET BØNNENS ÅR!

og det de ser vekker bekymring. De
ser noe som vi ikke får øye på selv. I
disse landene lar de seg ikke blende
av vår rikdom, vår helse og materi-
elle velstand. Tvert om: Kristne i
andre kulturer vet, og ser, at et folk
med høy levestandard lett glemmer
Gud. Materielle verdier tar Hans
plass.

Hva kan vi gjøre? Svaret er enkelt:
Start med å be! Be om at Jesus må
komme inn i hjertene til det norske
folk, be om at folk erkjenner og
forstår hva Evangeliet egentlig er.
Be om at media må bringe sann
forståelse og informasjon om den
kristne tro. Be for våre ledere av alle
slag. Be for deg selv, din egen tro, at
Ånden må veilede deg og vise deg
Veien videre. Be om at du selv og vi
alle må bli gode forvaltere av Hans
gode gaver. Be for alle dine kjære,
for venner og kolleger. Og husk å
takke! Bønn uten takk og lovpris-
ning blir som et hus hvor minst en

vegg mangler.

Hva kan jeg be
om?
Det er ingen grenser for
hva du kan be om. Du
kan jo starte med å be
om ro og konsentrasjon,
om å finne et egnet tids-
punkt for bønnen. Så
kan du be om at Herren -
viser deg hva du har å
takke for, og hva du skal
legge frem for Han i
bønn. Hvis du ikke er
vant til å be, så begynn
med enkle bønner, og
start gjerne med Fader-
vår. Husk at bønn ikke
er noen prestasjons-

øvelse. Gud hører et lite sukk rettet
mot han, om du er på jobben, i
bilen, på et møte, midt i en krangel.
Hvor som helst! Dette er det fine
med bønnens gave: Du kan be når
du vil, og på den måten som passer
for deg, alene eller sammen med
andre, høyt eller lavt, med foldede
hender eller armene utstrakt. Gud
har ikke bare gitt oss en fantastisk
gave og mulighet gjennom bønnen,
Han har også gitt oss en fantastisk
frihet til å bruke den slik vi vil.

Riktig bønn?
Er det forskjell på bønn? Kan man si
at noen former for bønn er sterkere
og mer effektive enn andre? Ja, jeg
tror det, og mener at jeg også har
erfart det. Det står klare ord i
Bibelen bl a om Guds nærvær når to
eller tre er samlet, og Hans bønn-
hørelse for de sakene som vi blir
enige om å legge frem for Han. Så
derfor er budskapet: Det er ikke noe
galt i å be alene, i ditt «lønnkam-
mer», men det er enda bedre om du i
tillegg blir med i en bønnegruppe.
Dette er ikke noe nytt for oss i
MKF. Allerede fra første stund i
vårt tidligere KBS sto bønnefelles-
skapet i fokus, de små cellene, ofte
med bare to personer som møttes, f
eks en gang i uken med en åpen
bibel, foldede hender og et åpent
sinn rettet mot Herren. Så enkelt,
men dessverre ofte så vanskelig å få
til. Men dette er fortsatt like viktig !

Min bønnegruppe
For fire år siden var jeg med å arran-
gere Alpha-kurs i bygda vår. Dette
var et felleskirkelig tiltak, dvs med
deltakelse fra pinsemenigheten,
statskirkemenighetene og misjons-
foreningene. Etter kursets slutt

Nasjonalt bønneråd er et forum for ulike
bønnenettverk i Norge, hvis hensikt er å
drøfte ulike bønnestrategier, samtale om
felles bønneinitiativ og motivere, inspirere
og mobilisere til bønneansvar for land og
folk. Bønnerådet er tverrkirkelig, med Alv
Magnus, leder av Ungdom i oppdrag, som
en av initiativtakerne. Du kan lese mer om
bønnerådet her:  www.bonnogfaste.no/
Hvafakta.html. Her finner du også en
oversikt over aktive bønnegrupper i de
forskjellige fylkene.

Bønnetjenesten for Norge (BfN) er også
tverrkirkelig, og har sitt utspring i Pinse-
bevegelsen. BfN har blant annet en egen
bønneskole i tre trinn. Les mer her:
www.benorge.no

Mange kristne fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner har gått sammen
for å markere 2010 som et bønnens år. I årets første måned ble det holdt

spesielle aksjoner med bønn og faste for landet vårt, og det er ingen grunn
til ikke å følge opp dette initiativet videre.
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hadde ressursgruppen som sto bak
Alpha-opplegget et sterkt ønske om
å fortsette å møtes, og fra da av har
vi vært sammen i bønn praktisk talt
hver eneste torsdag. Vi er ikke så
mange, og vi prøver å få med oss
flere. For oss som samles til vår
torsdagsbønn er dette et høydepunkt
i løpet av uken, ja, vi kjenner på oss
at dette er like viktig som de kropps-
lige behov. Og i motsetning til andre
kristelige aktiviteter krever dette
ingen forberedelse. En av oss har

med nøkkel til lokalene og det
hender at noen av oss har et ord fra
Bibelen som vi vil dele med de
andre. Resten overlater vi til Herren
der og da, og Han skuffer aldri! Vi
blir ledet gjennom samtalen og
bønnen. Vi erfarer åpenhet, og at
dette ikke er tid og sted for disku-
sjoner om kirkelige saker eller alt
det andre som kan skape splid. Det
er ikke noe poeng med enighet, men
enhet. Og i løpet av disse fire årene
har vi erfart at konsentrasjon om det

vi har felles i Kristus er det eneste
som teller, som bærer oss fremover.

Og slik er det også i MKF: Vi er
med i en verdensomspennende
virksomhet med et klart mål: Vi er
alle ett i Kristus Jesus.

Lykke til med ditt bønneliv i år
2010. Enten du ber alene eller har
funnet din plass i et bønnefellesskap.

ToBe

L EDERL EDERL EDERL EDERL EDER
Kjære MKF venner

Fra tid til annen er det klokt å stan-
se opp for å tenke over hvor vi er
og hvor vi ønsker å gå. Det gjorde
styret i MKF den siste helgen i
januar. Vi kom tilbake fra
Johannesgården retreatsenter med
fornyet visjon og retning for
arbeidet.

MKF er ikke primært en formell
organisasjon med ledelse, møter og
aktiviteter � selv om vi har det
også. MKF er først og fremst et
fellesskap av kristne med tilknyt-
ning til Forsvaret. Det handler om
relasjoner oss i mellom, relasjoner
som både møter våre åndelige og
menneskelige behov. Et nettverk
som dette er ekstra viktig i en
organisasjon som vår der vi stadig
flytter på oss, drar i utenlands-
tjeneste og så videre. Selv om det
også er viktig å finne sin plass i en
vanlig sivil menighet, er kristent
fellesskap med andre som forstår
Forsvarets kultur og våre spesielle
utfordringer helt uvurderlig.

Dernest er bønn selve grunnfjellet i
vårt arbeid. Vi har tro på bønn, og
Bibelens løfter knyttet til den.
Gjennom bønn styrker vi vårt
hjerteforhold til Jesus, og kan løfte
hverandre frem. Bønn og bibel-
lesning er nøkkelen til et levende
fohold til Gud, og det er derfor en

hovedoppgave for oss å hjelpe den
enkelte på dette området. Vi har
også mange trofaste forbedere som
utfører en viktig tjeneste ved å be for
MKF og medlemmene.

MKF skal være et åpent kristent
fellesskap. Det som bringer oss
sammen er vår felles tilknytning til
Forsvaret, og det skal være stor
takhøyde i organisasjonen. Våre
medlemmer kommer fra hele
spekteret i kirke-Norge. Vi vil
gjerne at flest mulig finner sin plass
i vårt fellesskap uansett tidligere
bakgrunn, og vi vil også gjerne
formidle troens gave til andre i
Forsvaret.

Vi vil videre rette blikket mot ut-
landet. Det var her inspirasjonen til å
opprette MKF i sin tid kom fra, og
det er fortsatt svært mye å hente i
det internasjonale militære kristne
fellesskapet. Vi kan også bidra til
andre lands fellesskap, og vil derfor
blant annet utvikle det tosidige
samarbeidet med Albania. Som vi
erfarte med Bibelsprednings-
prosjektet vårt i Albania og Moldova
ble også vi rikt velsignet av å
velsigne andre!

Til slutt skal vi også gi vårt bidrag
til det kristne verdigrunnlaget for
Forsvaret. Dette er under press fra
mange kanter, og vi har en spesiell
oppgave i å målbære et kristent

perspektiv. Vårt bidrag som profe-
sjonelle militære med et kristent
verdigrunnlag er viktig, både for
oss selv og for verdiene i det
Forsvaret vi tjenestegjør i.

Jeg vil også sterkt oppfordre alle
som har interesse av å finne ut mer
om vårt fellesskap til å komme på
årsmøtet i MKF 16-18 april på
Rena.

Årsmøtet er en hel helg med fell-
esskap, faglig og åndelig utvik-
ling. Dette er MKFs største
samling gjennom året � ikke utsett
anledningen et helt år til neste
gang!

Med vennlig hilsen
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Vi fører ikke noe statistikk over
deltakelse på adventsgudstjenestene,
men alt tyder på at vi fikk rekord-
oppslutning fra MKF i 2009. Rundt
35 av våre medlemmer med familier
kom med på det tradisjonelle bildet,
og dessuten registrerte vi at noen
måtte dra før kameraene ble funnet
frem.

Som vanlig var Rut Ugland liturg
under gudstjenesten, og i år var det
stabsprest Raag Rolfsen som holdt
prekenen. Han tok først for seg

ADVENTSGUDSTJENESTE MEDADVENTSGUDSTJENESTE MEDADVENTSGUDSTJENESTE MEDADVENTSGUDSTJENESTE MEDADVENTSGUDSTJENESTE MED
REKORDOPPSLUTNINGREKORDOPPSLUTNINGREKORDOPPSLUTNINGREKORDOPPSLUTNINGREKORDOPPSLUTNING

dagens tekst fra Jes 40, om å rydde
vei for Herren. Dette var bare tre
dager etter Nobelprisutdelingen, og
Rolfsen trakk paralleller til nettopp
den begivenheten. Norge bød raust
på det beste når vi fikk besøk av
USAs president, og president
Obama overrasket og gledet oss
med sin tale og sitt engasjement.
Prisvinneren tok opp spørsmålet om
det er rett å gi en fredspris til gode
intensjoner, ja, om det er riktig å
berømme krigsinnsats med en
fredspris. Rolfsen brakte dette

videre til oss i Frogner kirke: Er det
ikke slik at en del opplever akkurat
dette problematisk, også det at vi
denne søndagen i året har en så
tydelig markering av sterke bånd
mellom kirke og forsvar? Ja, dette er
en spenning, og det bør være en
utfordring til å lytte etter hva andre
sier. De som vil ha fred uten forsvar,
de som vil ha forsvar uten kirke. På
denne tiden � i advent � markerer vi
Herrens komme, det sårbare barnet
med livet foran seg. Det kaller til
ydmykhet, når det gjelder vårt kall
og våre oppgaver - og våre
meninger.

Vi fikk en hyggelig stund i Kirke-
stuen etter gudstjenesten, med
orientering om MKF ved vår
president Arnvid Løvbukten. Og
som så ofte før fikk vi et godt
kirkeoffer til vårt arbeid � på hele
6646 kr.

MKF takker for denne rause
gaven!

Den sosiale kaffipraten etter gudstjenestene er en viktig del av fellesskapet. Her
er det Christian og Synnøve Filberg som blir kjent med noen nye.
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FØRSTE MINNEPINNE OVERLEVERTFØRSTE MINNEPINNE OVERLEVERTFØRSTE MINNEPINNE OVERLEVERTFØRSTE MINNEPINNE OVERLEVERTFØRSTE MINNEPINNE OVERLEVERT
Av Knut Are Seierstad

MKF har samlet endel aktuelle ress-
urser til støtte for personell som dep-
loyerer til utenlandstjeneste. Trykt
materiale er tungt og vanskelig å
bringe med -  dagens soldater og
befal tar det de vil ha med seg elek-
tronisk på sine egne PCer og iPoder.
MKFs ressurspakke er derfor lagt på
en minnepinne som vi deler ut til
deployerende medlemmer og andre
interesserte.

Søndag 10 januar ble den første
minnepinnen overlevert til feltprest
Sophus Bakketeig, som når dette
leses er på plass ved den norske kon-
tingentstaben i Mazar-e Sharif i
Afghanistan. Feltprestkorpset har for
tiden 5 feltprester ute, og denne
gang ble utsendelsen gjort i form av
en egen utsendelsesgudstjeneste i
Akershus Slottskirke. MKF var
representert ved styreleder. Kontin-
gentsjefen oberst Gjermund Eide var
også tilstede, og begge uttrykte stor
interesse for initiativet fra MKFs
side. Det ble også anledning til en
samtale på Feltprostens kontor etter-
på, der MKF orienterte om for-
bønnstjenesten for feltprestene så
vel som for interessert personell i
deres avdelinger ute. Vi håper dette
kan innarbeides som en fast rutine,

slik at alle feltprester som
drar ut kan være kjent med
vårt tilbud.

Innholdet på minnepinnen
er meget variert. For det
første er det snakk om en
rekke lydfiler med taler,
bibelundervisning, betrakt-
ning om kristent lederskap
og andre aktuelle emner
for militære ute. Minne-
pinnen inneholder også
elektroniske bibler, en
serie trykte artikler, elek-
troniske kopier av Fokus
og det britiske Contact, i
tillegg til et par korte
videoer. Mye av materialet
kommer fra våre søsteor-
ganisasjoner AFCU og
ACCTS MMI i Storbri-
tannia, men en god del
kommer også fra forskjell-
ige åpne norske kilder. Det
er meningen at innholdet
skal være dynamisk, og ansvarlig i
styret Synnøve Nilssen er meget
mottakelig for forslag på ytterligere
ressurser vi kan inkludere.

En minnepinne har nå også funnet
veien til Tsjad. Vi håper flest mulig

vil dra nytte av tiltaket, og oppfor-
drer alle som skal deployere og som
har interesse for ressurspakken om å
melde sin interesse til post@mkf.no!

Gjermund Eide og Sophus Bakketeig

RMH er et utendørs opplevelsesprogram som fokuserer på bibelske prinsipper og Jesus
som det fremste eksempel på godt lederskap. Programmet varer en uke og tar utgangspunkt

i retreatsenteret Spring Canyon som tilhører vår amerikanske «storesøster» Officers�
Christian Fellowship. RMH skjer i stor høyde, ca 4000 m i Colorado-fjellene. Av fysiske
utfordringer kan vi nevne fjellklatring, rappelling, rafting og fjellvandring. Prisen på selve

oppholdet er $ 395. Datoer er 29 mai-5 juni, 5-12 juni og 31 juli-7 august.

Les mye mer om RMH på deres nettsider: http://www.springcanyon.org/rmh/rmh.htm

ROCKY MOUNTAIN HIGHROCKY MOUNTAIN HIGHROCKY MOUNTAIN HIGHROCKY MOUNTAIN HIGHROCKY MOUNTAIN HIGH
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Hvor lenge har du vært kristen?
Siden jeg var 7 år, da tok jeg imot
Jesus.

Hva er det viktigste i kristenlivet?

Relasjonen til Gud, pleie den ved å
prioritere tid med Ham og andre
kristne.

Fortell litt om det kristne arbeidet
du har vært med å dra i gang, mens
du har jobbet i Forsvaret
Det begynte med et ønske om mer
kristent fellesskap med andre
kristne. Jeg var mye med ikke
kristne, og ønsket også å være med
andre kristne i Forsvaret. Jeg dro i
gang en cellegruppe (4 soldater fra
San bn). Vi møttes en gang pr uke.

Jeg har også dratt i gang lovsangs-
kveld og bønnemøter en gang pr
uke. Det var ca 15 stk første gang,
og litt færre etter hvert.

Hvor får du frimodigheten fra?
Den er nok styrka av et ønske og en
hunger etter å møte Gud gjennom
andre mennesker og la ham kunne
bety noe for dem. Gud har utvikla
meg som en leder gjennom befals-
skolen, det har jeg fått bruke i
cellegruppa, og i dagligdags
kommunikasjon med andre (ift å
være tro mot det jeg selv står for)

DET BEGYNTE MEDDET BEGYNTE MEDDET BEGYNTE MEDDET BEGYNTE MEDDET BEGYNTE MED
CELLEGRUPPER � OG ENCELLEGRUPPER � OG ENCELLEGRUPPER � OG ENCELLEGRUPPER � OG ENCELLEGRUPPER � OG EN

SMULE FRIMODIGHET!SMULE FRIMODIGHET!SMULE FRIMODIGHET!SMULE FRIMODIGHET!SMULE FRIMODIGHET!

Har du møtt mer eller mindre mot-
stand som kristen, etter du begynte i
Forsvaret?
Jeg har merket en viss motstand,
spesielt dette året som befal.  Ikke
alle mine kollegaer har vært like
forståelsesfull og aksepterende når
det gjelder mine litt mer uvanlige
verdier.  Flere ble meget opprørt da
jeg stilte brus istedenfor øl i befals-
messa etter å ha tabbet meg ut.  Det
førte til mye diskusjon der de fleste
var utilfreds, men kp-sjefen sa at det
var greit.  Overraskende nok fikk jeg
positiv tilbakemelding fra en av
mine kollegaer som sa det var sykt
kult at jeg stilte brus!

En annen utfordring har vært på det
sosiale plan.  De fleste antar at jeg
som kristen ikke vil være med på
fest. Og siden fester er en av de få
sosiale sammenkomster nå til dags
kan jeg som kristen fort bli stående
utfor. Dermed får jeg heller ikke
påvirket eller betydd like mye for
mine ikke-kristne venner. Jeg må
forklare mine kollegaer at jeg ønsker
å være med dem på fest, selv om jeg
ikke drikker. For det er ved disse
anledningene at jeg har fått kommet
tettest innpå dem og fått vist mest
omsorg (når de har f.eks drukket for
mye).  Her opplever jeg virkelig å få
være lys og salt.

Jeg har merket at motsand og utfor-
dring psykisk og fysisk har gjort
meg mer avhengig av Gud.  Folk
respekterer det jeg står for og beun-

drer at jeg tør stå for det. Spesielt i
fjor, da ble jeg et slags holdepunkt i
troppen når det var diskusjon og
uenighet ift verdier etc

Har du noen konkrete tips til andre
som ønsker å dra i gang et lokalt
kristent fellesskap?
Første skritt er å be og søke Gud for
deg selv! Deretter begynn å forhøre
deg, samt være åpen om det du tror
på. Vær tålmodig, samtidig som du
tar tak i mulighetene som byr seg.
Oppstart av en slik gruppe har fort
for å drøye. Forsvarshverdagen er
travel, derfor må du bare velge en
dag som passer og kjøre på!
Ikke bli oppgitt om det er få som
møter; «der to eller flere er samlet -»
Personene som er med bør være
motiverte, og personlige kristne
selv.  Cellegruppa har vært et sted
for å motta kraft fra Gud, og
gjennom hverandre. Det kan bli
stress og slit hvis du må dra folk
med som egentlig ikke har lyst. Det
er ikke det som er formålet med en
cellegruppe!
Jeg kunne kanskje vært enda mer
frimodig ved å henge ut lapper etc.
Jeg har stort sett bare prata med folk,
men kan nok nå flere ved å henge
opp info. Det er på mange måter et
steg videre i tro å henge opp slik
info, med seg selv som kontakt-
person.
Hva er dine fremtidsplaner?
Kortsiktig har jeg et mål om å trives
bedre blant ikke kristne kollegaer,

Timothy Olsen er sersjant i BN 2 på Skjold. Han er aktiv kristen, og
har vært en god pådriver for kristent arbeid lokalt. Timothy hadde sitt
første møte med MKF da han sammen med Rolf Falchenberg stod på

MKF-stand (bildet) under Krusse-treffet i Kragerø våren 2009.

Foto: Stephen Olsen
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Boken tar for seg dydene og døds-
syndene kronologisk, med utgangs-
punktet i Gresk filosofi. Det er en
rekke filosofer og tenkere som får
komme til ordet, og måten dette er
flettet sammen på gjør boken dags-
aktuell, interessant og leservennlig.
Respekten for kunnskap, som grad-
vis utvikles gjennom generasjoner,
gjennomsyrer hele boka. Som
Brunstad trekker frem; ars longa,
vita brevis, kunsten er lang, livet er
kort.

Selv om boka er lettlest gir det liten
mening å «rase» gjennom sidene,
fordi den inviterer til refleksjon, og
inneholder en masse livsvisdom
som det er verd å ta med seg.

KLOKT LEDERSKAP � MELLOM DYDER OGKLOKT LEDERSKAP � MELLOM DYDER OGKLOKT LEDERSKAP � MELLOM DYDER OGKLOKT LEDERSKAP � MELLOM DYDER OGKLOKT LEDERSKAP � MELLOM DYDER OG
DØDSSYNDERDØDSSYNDERDØDSSYNDERDØDSSYNDERDØDSSYNDER

Forfatter: Paul Otto Brunstad
Brunstad tegner et bilde av klokt
lederskap som øyeblikkets kunst,
samt en prosess hvor det kreves
evne til å balansere virkemidler.
Det er verd å merke seg at temaet
boken omhan-dler er veldig bredt.
Her er det ingen «1, 2, 3
oppskrifter», men vi blir derimot
loset igjennom en rekke spennende
eksempler og tanke-rekker. Her er
fallgruver på begge sider, og vi
trenger ikke finne opp kruttet på
nytt skal vi tro forfatteren.

Boken har gitt meg et ønske om å
videreutvikle egne ferdigheter
innen fagfeltet, og utvikle meg i
retning av den kloke leder.

Finn Oscar Karlsen

Etter en lang stund uten samlinger
er det nå liv i MKF-Bergen igjen.
Søndag 24. januar var vi fire
personer samlet for å prate, spise og
tilbringe tid med Gud sammen.
Dette var en meget hyggelig og fin
samling. Framover kommer det til å
bli flere slike samlinger, disse er
åpen for alle som enten jobber på en
avdeling i Bergen eller bare er
innom for en kortere periode.

Måten det arrangeres på er at det
sendes ut en mail på FisBasis(evt.

SMS), hvor det er beskrevet: Tids-
punkt, sted og annen informasjon.
Hvis du ikke allerede har mottatt en
slik mail, kan du ta kontakt slik at
du kommer med på mailinglisten. Vi
ønsker å få til ca en slik samling i
måneden.

Det er veldig kjekt hvis du har lyst
til å komme neste gang!

Har du spørsmål om MKF-Bergen
kan du henvende deg til:

MKF-SAMLINGER I BERGENMKF-SAMLINGER I BERGENMKF-SAMLINGER I BERGENMKF-SAMLINGER I BERGENMKF-SAMLINGER I BERGEN

Øyvind Drotningsvik
Mob: 97024759
FisBasis - mail
Sivil mail:
oyvinddrotningsvik@hotmail.com

Eller ta kontakt med kontaktperson
Bergen, se kontaktinfo på baksiden
av Fokus.

samt bruke mer tid med dem. Etter
sommeren skal jeg på bibelskole i
USA.(School of Supernatural
minestries- overnaturlig evangeli-
sering). Jeg håper på et oppbygg-
ende år!  Deretter er det viktig for
meg å jobbe videre blant ikke

kristne! Det hele handler om å motta
fra Gud i et kristent fellesskap, for
deretter å gå ut å gi det videre.

Kommer du tilbake til Forsvaret?
Jeg er åpen for det, hvis Gud vil
bruke meg her, eventuelt etter
fullført utdanning.

Vi ønsker å takke deg for det du
betyr for MKF og andre kristne du
møter på din veg!
Guds fred, og lykke til videre!

Intervjuer: Finn Oscar Karlsen
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Oxford-bevegelsen la
grunnlag for en vekkelse og
forkynnelse som har
betydning for norsk
kristenliv også i dag, 75 år
etter at den slo rot her i
landet. Lørdag 24 april
inviteres til stor markering
på Høsbjør hotell,
Brumunddal.

Norges kristelige legefor-
ening, NKLF er en av flere
organisasjoner som så dagens
lys etter inspirasjon fra denne
bevegelsen, og de feirer sitt 75
års jubileum neste år. Mange
forbinder Oxford-bevegelsen med
navn som Einar Lundby og Ronald
Fangen. Bevegelsen hadde sin base
på Hotell Høsbjør, et praktfullt sted
oppe i lia øst for Brumunddal sen-
trum. 24 april kommer flere av dem
som sto Einar Lundby og Oxford-
bevegelsen nær nettopp til dette
stedet, og det er lagt opp til en dag
med spennende program, hvor det
også blir fokus på vekkelser som

FOR SINNERS ONLY � OXFORD-FOR SINNERS ONLY � OXFORD-FOR SINNERS ONLY � OXFORD-FOR SINNERS ONLY � OXFORD-FOR SINNERS ONLY � OXFORD-
BEVEGELSEN OG VEKKELSEN I NORGEBEVEGELSEN OG VEKKELSEN I NORGEBEVEGELSEN OG VEKKELSEN I NORGEBEVEGELSEN OG VEKKELSEN I NORGEBEVEGELSEN OG VEKKELSEN I NORGE

fulgte av Hauge- og Oxford-
bevegelsen, og som har betydning
for oss i dag. NKLF inviterer MKF-
medlemmer og andre interesserte til
å delta på dette arrangementet.

Søndag 25 april blir det felles del-
takelse i gudstjeneste og besøk på
steder Einar Lundby hadde nær
tilknytning til.

Seminaravgiften er på 450 kr (inkl
lunsj), 3-retters festmiddag koster

400 kr. Overnatting med frokost i
dobbeltrom kr 990, enkeltrom kr
790 (betinger et minimum antall
påmeldte)

Påmelding til Jørund Asle Holme,
tlf: 909 82 803, evt 67 90 70 52, e-
post: jaholme@getmail.no innen 10
april.

PROGRAM - 24 APRIL 2010

1030-1100: Registrering
1100-1115: Åpning
1115-1200: Glimt fra Ronald Fangens liv og diktning � Nils Kristian Lie
1215-1300: Einar Lundbys liv og virke � Knut Rydjord
1300-1400: Lunsj
1415-1500: Guds ledelse � Johannes Østtveit
1515-1600: Einar Lundby og Oxford-bevegelsen � Fritz Rolf Lillevold
1615-1700: Veirydder med gnagsår (om Hans Nilsen Hauge) � Alv Magnus
1900: Festmiddag og sosialt samvær

Ronald Fangen
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I have always been inspired by the
story of the Centurion (Luke 7: 1-
9; parallel Matt. 8: 5-13).  And
after working for 17 years at
Krigsskolen, this experience has
added an extra dimension to my
understanding and appreciation of
this text.  For here is a military
officer, a company commander,
who receives praise from Jesus for
his faith.  There are few persons in
the Gospels whom Jesus
commends for their faith.  But he
singles out the Centurion as an
example to follow: «I tell you, I
have not found such great faith
even in Israel.»

What is even more remarkable
about this story is that the
Centurion was a soldier in the
Roman force that occupied Israel
during the time of Jesus.  His
position and presence made him
the enemy of all patriotic Jews who
wanted their country to be free.
And yet there was something
special about this officer.  He had

been touched by the faith of Israel in
the one true God.  As a result, he
saw his mission as not simply to
occupy and suppress the people, but
to get involved with what we would
call today �reconstruction work� or
�nation building�.  He saw his mis-
sion in a positive light, he wanted to
be a force for good, because the true
God had touched his heart.  The
local people praised him to Jesus
because he built their synagogue,
and really cared about them (7: 4-5).
The Centurion is a wonderful
example of «winning hearts and
minds».  He was humble enough to
be open to the local culture in which
he operated, see the positive aspects
of it, and give something positive
back to it.

As a result of his humility and open-
ness, he was clearly led to believe
that Jesus was a man of God who
could help him when his servant was
sick.  He knew the principle of
«chain of command», and under-
stood that Jesus had authority over

sickness and all the negative forces
that seek to damage human life (7:
7-8).  The officer put himself and
his sick servant under Jesus�
authority, because he knew that
Jesus� divine power was a force for
good.  And his faith was rewarded
with the healing of his servant.
Even more, he became an example
of faith that bursts the boundaries
of human limitations and
prejudices and demonstrates what
God can do when we submit
ourselves to His power and
authority in our lives.

The story of the Centurion is a
strong witness about what God can
do when we turn our problems and
needs over to Him and trust in His
loving power and authority.  At
times when things seem beyond
our control or ability to change,
there is One who meets our faith
with His healing help and strength
in every situation.

Av Richard Blucher
Høgskolelektor � Krigsskolen

MITT  B IBELORDMITT  B IBELORDMITT  B IBELORDMITT  B IBELORDMITT  B IBELORD
«Det sier jeg dere: Ikke engang i Israel har jeg funnet en slik tro.»   Lukas 7: 9

Hver sommer arrangerer MMI seiling med
bibelstudier om bord i en gammel skute.

Turen skjer praktisk talt både innenfor og
utenfor den nederlandske kysten, ved at en
del av seilasen foregår på Ijsselmeer, som
altså ligger lavere enn havet. Hittil har vi
ikke hatt norske deltakere med på denne

seilasen, og det er det absolutt muligheter
til å gjøre noe med i år! Seilasen foregår i

tiden 1- 6 august. Nærmere informasjon om
seilasen ventes med det første, og hvis dette

er av interesse for deg  kan du kontakte
redaktør eller reisesekretær.

SEILING I NEDERLANDSKE FARVANN I AUGUSTSEILING I NEDERLANDSKE FARVANN I AUGUSTSEILING I NEDERLANDSKE FARVANN I AUGUSTSEILING I NEDERLANDSKE FARVANN I AUGUSTSEILING I NEDERLANDSKE FARVANN I AUGUST
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Mange av våre lesere er godt kjent
med våre to internasjonale misjons-
organisasjoner som begge bar
navnet ACCTS, og som opererer fra
henholdsvis Denver, Colorado i
USA og Aldershot utenfor London.
Den europeiske delene av disse har
de siste årene lagt MMI til den
opprinnelige betegnelsen. Noen av
oss, spesielt i land hvor engelsk er
fremmedspråk, har prøvd å forklare
britiske venner at betegnelsen
Association of Christian Conferen-
ces, Teaching and Service � Military
Ministries International ikke egner
seg spesielt godt for kjapp kommu-
nikasjon og lettfattelig informasjon
om det viktige arbeidet som denne
organisasjonen driver.

Men nå har det skjedd noe med
saken! Fra 1 mars ble over halve
navnet fjernet, så nå er det ikke
lenger grunnlag for misforståelse:
ACCTS har sin base i Denver og
ledes av Cal Dunlap, MMI har sin
base i Aldershot og har Jos McCabe
som sin daglige leder. Disse to orga-
nisasjonene har fortsatt et nært sam-
arbeid, og begge arbeider som

MILITARY MINISTRIES INTERNATIONALMILITARY MINISTRIES INTERNATIONALMILITARY MINISTRIES INTERNATIONALMILITARY MINISTRIES INTERNATIONALMILITARY MINISTRIES INTERNATIONAL

MMI-deltakere på konferansen i Lübbecke. F v: Nicky-Sue og Mike Terry, Rainer
Thorun, Judith Hillary. Igor Sawicki, Karin Thorun, Mark og Lucinda Hibbert-

Hingston og Ruth og Jos McCabe

aktive støtteorgan for vår internasjo-
nale paraplyorganisasjon AMCF �
Association of Military Christian
Fellowships.

MMIs organisasjon
MMIs leder er Jos McCabe, og i
hans stab finner vi Mike Patterson
og Judith Hillary. Virksomheten er
konsentrert til fire områder: Europa,
Afrika, Midtøsten og Syd-Asia.
Europa-teamet ledes av Rainer
Thorun, og han har nå med seg Igor
Sawicki, Mike Terry og Mark

Hibbert-Hingston.  Teamleder for
Afrika er Humphrey Vines, og der
er også Jos McCabe med. Midt-
østen-arbeidet ledes av Richard
Sandy og ansvarlig for arbeidet i
Syd-Asia er Chris West.

Norsk representant i
ledelsen
Vår president Arnvid Løvbukten er
nå valgt inn i MMIs Board of
Directors, og er dermed med på å
legge grunnlaget for det videre
arbeidet i denne organisasjonen.

BØNNEL I S TEBØNNEL I S TEBØNNEL I S TEBØNNEL I S TEBØNNEL I S TE
Fra Ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter

den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. (Ef 4, 16)

- Be for årskonferansen 16 �18
april på Rena. Be om god opp-
slutning, godt kristent felles-
skap og et godt årsmøte

- Takk for at MKF var godt
representert på lederseminaret i
Lübbecke og for at seminaret
ble både nyttig og oppbyggelig

- Be for de mange mcf-organi-
sasjonene i Europa, spesielt for
dem som sliter tungt. Be om

kristen enhet på tvers av kirke-
samfunnene

- Be om at dette året blir et
bønnens år for Norge. Be om
bønnevekkelse for landet, og at
mange innser at vårt folk er i ferd
med å vende Gud ryggen

- Be for president og styre, for
reisesekretær og redaktør av
Fokus. Be om Herrens ledelse for
vårt arbeid, for rette prioriteringer
og godt lederskap

- Be for lederne i våre internasjo-
nale organisasjoner, for vår
«paraply» AMCF og de to
misjonsorganisasjonene ACCTS
og MMI.

- 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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President
Genmaj (r) 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: Akershus, FD

Lt Finn Oscar Karlsen
(arrangementsansvarlig)

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

Tj: Rena

Lt Christian Filberg  (informasjonsansvarlig)
Landingsveien 72, 0767 Oslo, tlf 22 14 50 77

mob 99 72 49 50, e-post: styret2@mkf.no
Tj: Huseby, HMKG

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

Fenr Øyvind Drotningsvik (styremedlem)
Vadmyrveien 26, 5172 Loddefjord

mob 97 02 47 59, e-post: styret1@mkf.no
Tj: Haakonsvern

Maj Sissel  Mellgren Mangersnes
(styremedlem)

Gaustadveien 159, 0372 Oslo
mob 92 61 22 26 , e-post: styret5@mkf.no

Tj: Akershus, FD

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

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: Kolsås, FLO/I

MKF 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.

INTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALT
FELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAP

AMCF
Association of Military Christian
Fellowships er et internasjonalt felles-

skap for
nasjonale
kristne mili-
tære orga-
nisasjoner
(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 organi-
sasjoner, bl a Navigatørene.

ACCTS
Association for Christian Conferences,
Teaching and Service har som hoved-
oppgave å støtte kristne militære felles-
skap 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
enkeltper-
soner 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, Colo-
rado i USA. ACCTS' misjons-
virksomhet drives meget effek-
tivt av en håndfull ansatte og ca
40 frivillige medarbeidere, de
fleste pensjonerte offiserer.
Leder er pensjonert kommandør-
kaptein Cal Dunlap.

MMI
Military Ministries International
driver sitt arbeid i Afrika,
Europa, Syd-Asia og Midt-
Østen. De ca 10 frivillige
medarbeiderne satser spesielt på

oppsøkende virksomhet og per-
sonlige kontakter med hensikt å
oppmuntre, støtte og be for
kristne i forsvaret. Etter frigjør-
ingen av Østeuropa har MMI fått
være med på en fan-tastisk
oppblomstring av nye kristne
fellesskap og bidratt vesentlig til
brobygging mellom
kirkesamfunnene. Hovedkon-
toret ligger i Aldershot i Eng-
land. Leder for MMI er Jos
McCabe.

Lenker
www.mkf.no
www.accts.org
www.amcf-int.org
www.amcf-europe.info
www.m-m-i.org.uk
www.afcu.org.uk

Torbjörn Boström

Cal Dunlap

Jos McCabe
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Porsangmoen Annie Henriksen tlf 45402110
Skjold garnison Stein Helge Kingsrød tlf 77892514
Setermoen Magnar Solbakken tlf 99222647
Heggelia/Bardufoss Jørn A Nordeng tlf 95294646
Bodø Karl Christan Kviseth tlf 93628464
Værnes Elling Erichsen tlf 97072716
Bergen Bård Fyhn tlf 93413560
Stavanger/Sør-Vestlandet Atle Brundtland tlf 51650809
Sola flystasjon Ingve Horgen tlf 98675773
Jåtta Idar Sirevåg tlf 51343431
Kjevik Inge Hopland tlf 91351273
Rygge Stig Ravnemyr tlf 69238016
Akershus Palle Ydstebø tlf 99436753
Kolsås John Arild Korsnes tlf 67863381
Huseby, Garden Christian Filberg tlf 99724950
Kjeller Anton Vooren tlf 92423420
Terningmoen Roar Knudsen tlf 500-8644
Rena Finn Oscar Karlsen tlf 97745941
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