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Hilsen fra presidenten

Er det behov for hjerte starter?
For en tid tilbake fikk en mann i 
min familie hjerteinfarkt og falt 
om på ei kai, bevisstløs og lite 
med puls. Båten som lå like ved 
hadde akkurat gått til anskaffelse 
av en hjertestarter og mann skapet 
hadde fått opplæring. Dette red-
det livet til mannen som lever 
godt i dag. 

Et menneskes liv er ikke bare det 
fysiske, vi er jo mer enn et dyr! 
Vi har også en sjel og en ånd som 
må pleies. Noen dør åndelig ved 
at de skiller seg fra fellesskapet 
med Gud, det åndelige hjertet er i 
ferd med å dø. Gud synes å være 
veldig langt borte, det er lenge 
siden det har vært noen form for 
kontakt. Vi har gått over til å lytte 
til fiendens budskap: det finnes 
ingen Gud, Gud bryr seg i hvert 

fall ikke om deg, lev etter karde-
mommelov og jantelov og gjør 
det beste ut av livet uten Gud osv.

Sannheten (ja, den finnes like 
mye som Gud finnes!) er at Gud 
søker over hele jorden etter men-
nesker som har gitt hele sitt hjerte 
til ham fordi han vil støtte dem 
kraftig. Han skapte oss for at vi 
frivillig skulle gå inn i en tett 
hjerte-til-hjerte relasjon med 
Ham som skapte oss. Siden han 
skapte oss med de samme grunn-
leggende egenskapene som seg 
selv, er relasjonen noe som vi må 
velge. Gud har vist oss hvem Han 
er bl a gjennom Jesu liv her på 
jorden. 

Hva skal vi gjøre hvis relasjonen 
til Gud har begynt å bli svak eller 
kanskje helt borte? Guds hjerte-
starter er mye enklere enn et 

komplisert instrument: Begynn å 
be til Ham, takk Jesus som døde 
for dine synder slik at du kan 
være et Guds barn med alle him-
melens rettigheter helt gratis og 
ufortjent… 

En livsviktig relasjon prioriterer 
vi, f eks til vår ektefelle og barn. 
Enda viktigere er det å bruke tid 
på Ham som faktisk redder vårt 
liv fra døden og ønsker at vi skal 
være en toveiskanal for alle slags 
velsignelser! Og det gjelder oss 
alle, enten er i campen på Mey-
maneh, stamper oss gjennom 
sjøen utenfor Vesterålen eller sit-
ter på et kontor i Oslo. Hjertestar-
teren ligger klar i vår munn for de 
som trenger den!

Tormod Berger

i fokus
Vår trofaste medarbeider Steinar 
Høyland har pause fra blad-
arbeidet denne sommeren. Som 
hjelp til formgivingen, dvs å få 
frem et produkt som kan trykkes 
og leses på en god måte, har vi 
denne gangen fått hjelp av Egil 
Rønningstad, gammel offiser 
og KBS-medlem, nå medarbei-
der i Stangeavisa. Han har også 
fått hjelp av sin datter Nadja 

Elisabeth på 14 år, og det er jo 
ekstra hyggelig for oss. Selv om 
produktet i skrivende stund be-
står av 16 løse og til dels blanke 
sider, er jeg sikker på at Egil og 
Nadja får sydd sammen et flott 
produkt som dere kan glede dere 
over. Og dermed ønskes alle le-
sere og venner av MKF en riktig 
god sommer! 
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Årsmøteforhandlingene lørdag 12. 
april ble holdt i general Bruns møte-
sal på Rena. Det var ingen store og 
vanskelige saker denne gang, men 
som så mange ganger tidligere ble det 
nødvendig å behandle vår økonomiske 
situasjon. Regnskapet for 2009 viste 

at MKF igjen har hatt mindre inntek-
ter enn budsjettert, dvs at vi hadde 
et betydelig driftsunderskudd. Færre 
medlemmer har betalt kontingent, og 
gaveinntektene er redusert kraftig. Un-
derskuddet dekkes av etablerte fonds-
midler, men dette er ikke i henhold til 

retningslinjene, noe 
som også revisorene 
påpekte i sin rap-
port. Årsmøtet påla 
styret å gripe fatt i 
dette, og styret har 
nå besluttet å ned-
sette en økonomi-
gruppe som skal se 
på disse forholdene. 

Etter at Steinar Høylands stilling i høst 
ble redusert fra 20% til 10% uttrykte 
årsmøtet et sterkt ønske om at styret 
finner andre løsninger for oppsøkende 
kontakt med medlemmer og lokale 
lag. Styret ble også bedt om å jobbe 
mer aktivt med rekrutteringen. 

Finn Oscar Karlsen gikk ut av styret, og 
ble erstattet av Bård Fyhn, Bergen. Syn-
nøve Nilssen hadde også utløp av sin 
valgperiode og ble gjenvalgt. 

Årsmøtet utnevnte Grethe M Robert-
sen som æresmedlem, og hun fikk 
overrakt crest av presidenten.

Årsmøtet 2010

Årskonferanse i Hærens Hjerte
Mye var slik det alltid har 
vært, og noe var anderledes. 
Da snakker jeg ikke om ste-
det, Rena leir, men om års-
konferansen. For oss som 
har vært sivile i årevis er 
disse årskonferansene nett-
opp møtestedet. Flere gamle 
venner, og noen nye som vi 
hadde gledet oss til å være 
sammen med ble dessverre 
sittende askefast rundt om 
i landet vårt. Av hyggelige 
nye ting var at flere familier 
møtte opp, og en av disse 
var familien Shuli fra Al-
bania. Dermed fikk vi høre 
litt fra en helt annen kant 
av Europa. Vi hadde et fint 
årsmøte, og vi fikk et nytt 
æresmedlem.   

Som vanlig var det et vari-
ert og meget oppbyggelig program. 
Hans Andreas Grøtterud fortalte fra 
en reise i påsken i Asle Engers fortspor 
i Polen.  President Arnvid Løvbukten 
holdt bibeltime over temaet Guds fulle 
rustning, AMCFs visepresident Tor-
björn Boström fortalte om situasjonen 
for våre søsterorganisasjoner rundt 
om i Europa og vi hadde et meget 
aktuelt hovedtema – om krigerkultur. 

Elizabeth og Roland Shuli ga oss et fint 
bilde av deres land, med kultur og re-
ligion, og situasjonen for kristne i da-
gens forsvar. Søndag avsluttet vi med 
deltakelse ved gudstjenesten i Åmot 
kirke på Rena. 

Noe av programmet har vi behandlet 
grundigere i dette nummeret, og noe 
må vente til høstnummeret. La meg 
bare få trekke frem en person spesielt: 

Vår vert på stedet, presseoffiser, karis-
matiker, allesteds nærværende sjåfør 
og hjelper Stephen Olsen. Han bidro 
vesentlig til at dette ble en alle tiders 
helg! 

ToBe

Hele årskonferansen samlet foran flaggene som viste hvilke land som var representert.
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krigere eller soldater?
Hva er en kriger?  
Har de en egen kultur?  
Hva synes vi om den? 

I fjor hadde Aftenposten et innslag om 
soldater som ønsket å oppleve hvordan 
det føles å ta liv i Afghanistan. (Omtalt 
i Fokus nr 2, 2009) Det ble satt et ord 
på en slik tankegang og en slik motiva-
sjon, nemlig krigerkultur. Det startet 
en debatt om vi ønsker en slik kultur 
i Forsvaret, og om vi har det i dag. Vi 
tok med oss spørsmålet til Rena leir, og 
lot det henge som et bakteppe under 
det åpne møtet lørdag formiddag un-
der årskonferansen. 

Oblt Palle Ydstebø
Ydstebø er instruktør på Stabsskolen 
og tidligere daglig leder i vår egen 
organisasjon. Han var første innleder 
på møtet, og omtalte ulike betegnelser 
som han hadde registret på soldater 
som opererer i krigssoner. Eller kan-
skje de likevel ikke er bare ”soldater”? 
Han mente at både ”kriger” og ”kriger-
kultur” kan defineres på mange ulike 
måter, men at i den norske debatten er 
en ”kriger” i alle fall en vervet, dvs pro-
fesjonell soldat. Noen der nede bruker 
uttrykket ”usle kryp” om krigere som 
er en motpol til det vi regner som 
soldater, og er paradoksalt nok beteg-
nende for flere av de krigerkulturene 
vi møter i utenlandsoperasjoner. Da 
spørs det om vi er tjent med å bruke 
krigerbegrepet om våre egne soldater?

I middelalderen gjorde krigerne tje-
neste hos dem som betalte godt. De 
definerte sitt eget verdigrunnlag, som 
tjente krigernes egne interesser. For 
dem var krigens mål krigen selv. I 
dag er vi meget bevisst på at soldater 
og offiserer har et verdigrunnlag som 
både må tåle dagens lys og offentlig 
diskusjon.

I diskusjonen om krigerkultur det 
siste året ser vi at begrepsinnholdet 
av ”krigerkultur” har endret karakter. 
Det skapte avsporinger av den egent-
lige og viktige diskusjonen, nemlig om 
målsetning og verdier knyttet til krigs-
handlinger. Vi lever ikke i et verdinøy-
tralt rom, men det er kanskje mer na-

turlig å diskutere profesjonskultur enn 
krigerkultur. Da kommer vi nærmere 
det saken egentlig dreier seg om. 

Brigader Tor Sæther
Sæther er sjef for Hærens våpenskole. 
Han stilte spørsmål om begrepet 
”kriger” innebærer mer vold og ag-
gresjon enn ”soldat”. Sæther uttrykte, 
som sin personlige mening, at vi må ta 
utgangspunkt i et mest mulig effektivt 
forsvar. Kamphandlinger omfatter bare 
en liten del av en soldats oppgaver, 
men det er alltid viktig å stille spørs-
målet om hvilke verdier, holdninger og 
handlingsmønstre som legges til grunn 
for å gjennomføre oppdraget. Freds-
verdier er selvsagt viktige, men i Afg-
hanistan står det ofte om liv og død. 
Hæren har betegnet profesjonskultu-
ren med bokstavene RAM: Respekt, 
ansvar og mot. 

Respekt: Det forventes at våre solda-
ter viser respekt for befolkningen i 
det landet de opererer. Dette gjelder 

alle aspekter; regelverk, historie, tra-
disjoner, egen avdelings seremonier. 
Vi snakker om en kontrollert offensiv 
tankegang.

Ansvar: Du skal ha nødvendig kom-
petanse, og du skal yte ditt beste for 
felles skapet. Men det er også snakk om 
å ha vilje til å påta seg oppgaver. Om-
sorg og vennskap er viktige elementer, 
og selvsagt overfor egen avdeling, al-
lierte og lokalbefolkningen som vi er 
satt til å beskytte.

Mot: Vi snakker om mot til å handle 
rett, være offensive og aggressive når 
det trengs. Vi kjemper en kamp mel-
lom viljer, og det utdeles ikke sølv-
medaljer. Det kreves mot til å skyte 
på mennesker, også på sivile når det 
er nødvendig. Og dette må være gjen-
nomtenkt på forhånd. 

Sæther mente at krigerkulturen er en 
viktig del av profesjonskulturen. Dette 
kan provosere noen, men det under-
streker samtidig alvoret. 

Oblt Palle Ydstebø og Brigader Tor Sæther innledet til debatt om krigerkultur.

Krigeridealer gjennom 
tidene: Hvilke  
idealer har vi?
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gretHe m robertsen  
– nytt æresmedlem

”Jeg kjenner en kvinne som er villig til 
å gjøre nesten hva som helst for KBS”. 
Omtrent slik falt ordene da KBS’ initia-
tivtaker og første president Asle Enger 
introduserte Grethe Robertsen. Hun 
kom snart med for fullt, håndplukket 
av Asle personlig, og etter at hun ble 
offisersenke i 1986 fikk hun stadig mer 
sentrale oppgaver i vår organisasjon. 
Asle Enger hadde et meget tett pro-
gram - til han nærmet seg de 90 - og 
Grethe fungerte på mange måter som 
hans personlige sekretær. 

I mange år var hun den naturlige leder 
for Oslo-gruppen som holdt til i Linge-
klubbens lokaler på Akershus festning. 
Hun hadde et bredt kontaktnett av 
folk som kunne stille opp og holde 
foredrag, og hun spurte på en slik måte 
at folk ikke kunne eller torde å svare 
nei. Det ble mange fine KBS-kvelder 
på Akershus, og Grethe ledet det hele 
med vennlig og myndig hånd.  

Grethe fant raskt sin plass som støt-
temedlem da denne ordningen ble eta-
blert midt på 1980-tallet. Også det var 

en av Asle Engers brannfakler. De så 
begge den store betydningen av en ak-
tiv, organisert forbønnstjeneste, og hun 
har siden 1998 sittet i styret som repre-
sentant for støttemedlemmene. Som en 
naturlig forlengelse av disse oppgavene 
har Grethe dessuten i mange år hatt en 
nær og fortrolig kontakt med sentrale 
personer i vårt internasjonale nettverk 
av mcf-organisasjoner. 

Grethe er en meget energisk og ini-
tiativrik medarbeider i MKFs styre. 
Hun følger godt med i det som skjer, 
og tar ofte på seg krevende oppgaver 
for fellesskapet. Hun var med andre 
ord en meget verdig kandidat til å bli 
æresmedlem. Hun er også den første 
sivile som får dette vervet, og den før-
ste kvinne. 

Arnvid Løvbukten 
President i MKF  

Krigen er brutal, vi kan ikke unngå 
kampsituasjoner, og det må vi bare 
innse. Vi skal ikke pakke inn disse 
kjensgjerningene. Vår forrige forsvars-
sjef Sverre Diesen sa at vi ikke ønsker 
noen krigerkultur i vårt land. Det er 
snakk om en balansegang. Det finnes 
atferd som vi ikke skal akseptere. Selv 
om vi i Forsvaret klarer å definere ”kri-
gerkultur” på en god måte, så er det 
spørsmål om vi klarer å formidle det 
til allmennheten. Kanskje vi må finne 
andre uttrykk? 

Paneldiskusjon
Vi fikk en interessant diskusjon etter 
innledningene. En erfaren offiser ut-
trykte at det er trist at offisersrollen 
stadig må defineres på nytt i det offent-
lige rom. Offiserer tar sin jobb på alvor 
og tar ansvar. Han stilte spørsmål om 
vi kanskje burde finne bedre ord og 

uttrykk. En uttrykte noe som mange 
har savnet: en større solidaritet mel-
lom politisk ledelse og våre soldater. 
Flere var skuffet over uheldig vinkling 
i pressen. Vår president Arnvid Løv-
bukten mente at norske soldater og 
offiserer er blant de som klarest har 
definert innholdet i ”krigerkulturen”. 
Problemet er å få dette frem i media 
på en tydelig måte. Sæther mente at vi 
må være mer offensive overfor pressen, 
skryte mer av oss selv. AMCFs vise-
president Torbjörn Boström knyttet 
problem området til nedskjæringen av 
verneplikten. Folk begynner å få opp-
fatningen: ”Forsvaret er ikke lenger en 
del av oss”. Dette skaper avstand som vi 
må jobbe med. 

Flere soldater med bakgrunn fra 
Afghanistan tok ordet i debatten. En 
mente at det trenes på ting som det al-
dri blir bruk for ute. En påsto at vi har 

hæroffiserer som er så lite dyktige at de 
vil være en fare for seg selv og andre. 
En fastholdt at det er ”krigerne” som 
kan den jobben som må gjøres. De er 
aggressive og jobber på et høyere nivå. 
”Soldater” var etter hans oppfatning 
plassert i rene støttefunksjoner. 

Kulturreform
MKFs styreleder, Knut Are Seierstad 
sa at vi etter en kvalitetsreform i Hæ-
ren nå er i gang med en kulturreform. 
Her må vi stille spørsmålet: Hva er det 
som bærer en avdeling og den enkelte 
mann? Det er kanskje ikke bare de 
store, politiske linjene, men like ofte de 
nære ting. Og helt til slutt takket MKFs 
president Arnvid Løvbukten delta-
kerne og påpekte at MKF ser det som 
viktig å delta med vårt verdigrunnlag 
nettopp i slike diskusjoner.

Utnevnelsen av det 
nye æresmedlem-

met skjedde under 
overoppsyn av en 

rekke ærverdige 
kavalerioffiserer i 
general Bruns sal

Fortsettelse fra forrige side.
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forbønnstjenesten i mkf
Forbønn er bønn for andre mennesker. Bønnetjenesten er noe vi alltid har lagt stor vekt på i vårt  

fellesskap, og er hovedgrunnen til at vi har en ordning med støttemedlemskap.  

Når vi ønsker å markere 2010 som et 
bønnens år, tenker vi selvsagt også på 
forbønn. Vi vil oppfordre alle som tror 
på bønn til å be aktivt og til å være 
utholdende og trofaste i sine bønner. 
Det er også viktig å be konkret, for 
mennesker som vi minnes om, om 
konkrete situasjoner, problemer og 
utfordringer, sykdom og angst. Men 
det er også viktig med takk og lovsang. 
Vi kan be Gud om å vise oss hva vi har 
å takke for, og å rette takken til Han. 
Likesom livene våre går i bølgedaler vil 
også bønnens form og innhold vari-
ere. Gud vil at vi skal takke, men han 
vil også ta del i vår bekymring, tvil og 
fortvilelse. 

Da vi for mange år siden opprettet 
ordningen med støttemedlemskap var 
bakgrunnen at vi ønsket en stor grup-
pe av mennesker som kunne be for 
vårt kristne fellesskap og for Forsvaret. 
I dag er denne forbønnstjenesten vikti-
gere enn noen gang. MKF har en rolle 
som er minst like viktig som tidligere, 
vi er med i et internasjonalt fellesskap 
med meget store utfordringer, og det 
er mye å be for når det gjelder vårt 
forsvar. Ikke minst gjelder dette våre 
soldater som gjør tjeneste utenlands. 

Under annen verdenskrig ble en 
meget aktiv forbønnstjeneste av støtte-
medlemmer organisert av Officer’s 
Christian Union i Storbritannia, og 
dette ble så høyt verdsatt av forsvars-
ledelsen at bønnegruppene for respek-
tive kampenheter fikk gradert infor-
masjon om ”sine” avdelinger.     

Grethe M Robertsen har i mange år 
vært styrets kontaktperson for støtte-
medlemmene, og leder for forbønns-
tjenesten. Hun har også tett kontakt 
med flere av våre søsterorganisasjoner 
og får informasjon om bønnebehov på 
det internasjonale plan. Grethe fortel-
ler at det foregår et levende og aktivt 
bønnearbeid blant mange av våre 
støttemedlemmer, både enkeltvis og i 
grupper. 

Hvem blir bedt for?
Alle styremedlemmene, presidenten, 
reisesekretæren og redaktør av Fokus 
har personlige forbedere. Dessuten har 
vi bønnetjeneste for de av våre med-
lemmer som tjenestegjør i Afghanis-
tan, og utlandet for øvrig. Vi har også 
forbedere for andre medlemmer som 
har bedt om det. 

Hvordan koordinerer du  
denne tjenesten?
Jeg blir kontaktet av dem som ønsker 
forbønn og finner forbedere, og noen 
ganger skjer det via  personlig kontakt 
når vi møtes. Jeg legger opp til at den 
videre kontakten skjer mest mulig di-
rekte.  

 Fungerer dette bra? 
Jeg har inntrykk av at noen har god 
kontakt, mens andre forbedere bare 
har et navn å be for. Mitt ønske er at 
det skal bli en sterkere relasjon mel-
lom de to partene, og gjerne at det gis 
en kort oppdatering hver måned. Det 
er ikke nødvendig å møtes fysisk, men 
i dag har vi jo mange muligheter for 
kontakt, f eks via e-post. 

Dine ønsker videre for for-
bønnstjenesten?  
Først og fremst at flere av våre med-
lemmer melder fra om at de ønsker 
forbønn. Husk at det ikke bare er 
mennesker i store vanskeligheter og 
kriser som trenger forbønn! Vi trenger 
også flere forbedere. Hvis du lurer på 
noe angående dette, så er det bare å ta 
kontakt!

Grethe M Robertsen kan treffes 
på telefon 22 44 88 37,  
mobil 922 44 279, 
eller e-post:  
grethe.robertsen@gmail.com 

Hvis du vil være med å be spesielt for det internasjonale misjonsarbeidet  
formidler vi informasjon via brev eller e-post.
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leder
Kjære MKF venner 
Spesielt to hovedinntrykk sitter igjen 
etter MKFs årsmøte på Rena. For det 
første at vi har noen helt fantastiske 
unge medlemmer – offiserer, befal og 
grenaderer som behersker sitt yrke 
med autoritet og profesjonell selvtil-
lit – men som samtidig er grunnfes-
tet i sin tro, og er stolte av det! Dette 
er den nye generasjonen av militære 
kristne. Vi som har vært i Forsvaret 
siden før denne generasjonen i det 
hele kom til verden har mye å lære 
av dem!

Utenlandsoperasjoner er en del av 
tilværelsen for denne generasjonen. 
Vi var på Rena, midt i Hærens høy-
borg i Sør-Norge. Når man tjenes-
tegjør i Afghanistan eller et annet 
konfliktområde blir troen en kilde 
til indre styrke –  og trøst når det 
er behov for det. Vi i MKF ønsker å 
gjøre det vi kan for å støtte dem som 
er i operasjoner med forbønn og res-
surser til styrke for troen. Her dreier 
det seg også mye om at vi trenger 
å styrke relasjonene oss i mellom, 
som et nettverk av kristne i Forsva-
ret – ute og hjemme. Dette er noe 
styret tenker mye på, men det kan 
ikke lykkes uten at vi alle ser etter 
muligheter. Har du en kamerat eller 
venninne som er i utenlandstjeneste? 
Hold kontakten – ikke bare sosialt, 

men på det åndelige planet. Slik bærer 
vi hverandre frem. 

Denne nye generasjonen gjør også 
noe annet meget viktig. De planter 
med stor selvfølgelighet troens flagg 
i sanden. Vi lever i et samfunn i rask 
omveltning, og det er ingen selvfølge 
at tro på Jesus er gitt en plass i fremti-
dens Forsvar. Sterke sekulære krefter 
– ofte under dekke av hensynet til reli-
giøse minoriteter – jobber for å presse 
grensene for akseptabel kristendom 
inn i den innerste private sfære. Vi 
trenger uredde folk som kan kjempe 
for troens plass i det offentlige rom i 
Forsvaret. Vi som er kristne har fått 
en stor gave som vi ønsker å dele med 
våre venner. Og Forsvaret trenger mer 
enn noen sinne de verdiene vi finner i 
Bibelen. 

Mitt andre hovedinntrykk fra årsmø-
tet dreier seg om profesjonsidentite-
ten vår. Den åpne paneldebatten om 
krigerkultur var meget vellykket, med 
bidrag både fra våre egne krefter og 
fra Hærens ledelse. Innlegg fra salen 
kan tyde på at begrepet ”kriger” av 
enkelte yrkessoldater oppfattes som en 
motsats til ”soldat”. ”Krigere” er profe-
sjonelle og utøver sitt håndtverk uten 
å stille for mange spørsmål. ”Soldat” 
er mer en gerenell betegnelse på den 

varierende masse av vernepliktige og 
andre som ikke har forstått krigens 
krav. Her kan vi se antydningen av 
en subkultur i Forsvaret, med andre 
verdigrunnlag enn det vi tradisjonelt 
har lagt vekt på i utviklingen av en 
etisk bevisst profesjonskultur for 
soldater. Her bør Forsvarets ledelse 
holde et øye med utviklingen. MKF 
som fellesskap var svært glade for 
hilsenen fra GIH der våre innspill i 
debatten ble ønsket velkommen. Den 
muligheten skal vi ta!  

Med vennlig hilsen

aktuelt fra mkf
 - For første gang blir det norsk deltakelse på Sailing retreat i nederlandsk farvann 1-6 aug.
 - Den tradisjonelle adventsgudstjenesten i Frogner kirke holdes i år 5 desember.
 - MKF-styret vil prøve å få tatt opp temaet krigerkultur fra vår årskonferanse på et møte i Oslo. 
 - I september blir det grensetreff i Stockholm. Det er håp om et sterkere samarbeid i Norden og  
med Baltikum.
 - Det arbeides for å få med representanter fra Albania på sommerstevnet i Drangedal 23-25 juli. 
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stÅende ordre til nils terje
Nils Terje Lunde skal være felt-
prest for våre soldater i Afgha-
nistan, og ble høytidelig utsendt 
til denne tjenesten av feltprosten 
under en gudstjeneste i Akershus 
slottskirke 17 juni. 

Feltprost Hagesæther ga  Nils Terje en 
”stående ordre” for tjenesten, og det 
var misjonsbefalingen i Matt 28. Nett-
opp for denne tjenesten, på dette stedet 
og til denne presten passer denne ”or-
dren” meget godt. Han skal følge solda-
tene der de går, og stille seg til tjeneste 
der de er. Slik Gud befalte Moses skal 
vi bryte opp og gå når vi får ordre om 
det – til det stedet vi får ordre om. Og 
Jesus sier at på det stedet skal vi døpe 
og lære. Og det er knyttet et viktig løfte 
til denne ordren: ”Se jeg er med dere 

alle dager”. Det gjelder også i Afghanis-
tan, og for den nye feltpresten der. 

Nils Terje Lunde talte om å være sterke 
i Herren. Han refererte til nylig vunne 
erfaringer med fysiske utfordringer 
hvor det ikke hjalp det spor med solide 
teoretiske kunnskaper. Slik blir det 
også ute i felten, i vårt viktigste opera-
tive område. Vi har alle våre personlige 
begrensninger, våre svake sider. Men 
vi har løftene fra Herren selv om Hans 
styrke. Det holder! 

MKFs president Arnvid Løvbukten øn-
sket lykke med denne viktige tjenesten, 
og ga Nils Terje en av MKFs minne-
pinner med taler, foredrag, sanger og 
mye åndelig ”reisekost”. 

europa i dag
Torbjörn Boström, AMCFs vise-
president for Nord- og Øst-Euro-
pa, deltok på årskonferansen og 
ga oss et bilde av situasjonen i sitt 
område nettopp nå. 

Det skjer mye spennende i flere av de 
unge demokratiene i øst, men det er 
bare i Ukraina, Bulgaria og Albania 
at mcf-arbeidet kan sies å ha skikke-
lig vind i seilene. I alle de tre baltiske 
landene er det virksomhet i gang, men 
det står dårligst til i Estland. I Latvia 
er det mer virksomhet, og Litauen 
satser spesielt på sine årlige kadettkon-
feranser, hvor Sverige deltar hvert år. 
I Kaukasus er det meget ustabilt, og 
farlig akkurat nå. Et planlagt møte ny-
lig med feltprosten i Hellas ble avlyst, 
men nå har vi endelig oppnådd kon-
takt med en som muligens vil arbeide 

for å etablere en mcf-gruppe. I Polen 
var det inntil nylig meget bra aktivitet, 
men nå er det fare for at virksomheten 
er på vei nedover. I Hviterussland er 
det ikke noen mcf-organisasjon, men 
en kristen veteranbevegelse. I Finland 
er det brukbar virksomhet, og fire del-
takere på svenske SKOs årsmøte i mars 
gir ikke et spesielt positivt bilde av si-
tuasjonen i visepresidentens hjemland. 
I Danmark håper Nils Finken fortsatt 
på å få flere med seg for å blåse nytt liv 
i deres SKIFT. 

Spesielt dyster er situasjonen i Russ-
land nettopp nå. De har to helt sepa-
rate kristne militære organisasjoner, 
en felleskirkelig som vi har samarbeid 
med, og en som tilhører den ortodokse 
kirken og som ikke vil ha noe kontakt 
med den andre. Den ortodokse kirken 

har fått laget et tv-program som er vist 
flere ganger på den russisks statska-
nalen. Ved hjelp av kryssklipping og 
falske vitnesbyrd fremstilles vestlige 
kirkesamfunn med kontakter til for-
svaret som organiserte gangsterbander 
og spioner, eller organisasjoner for 
psykisk degenererte individer. Lede-
ren for vår samarbeidsorganisasjon 
RMCU har måtte forlate sin post, og 
ACCTS-medarbeideren Dick Barnes 
er utestengt på livstid. Dick snakker 
flytende russisk og har vært en meget 
viktig støttespiller for oppbygging av 
militære kristne fellesskap i Russland 
og andre østeuropeiske land. Men det 
er likevel positive signaler: Nå i som-
mer holdes en nasjonal konferanse i 
Russland, og det er håp om at repre-
sentanter fra vårt internasjonale felles-
skap likevel kan få lov å delta.

Foto: Grethe M Robertsen

Vil du støtte vårt internasjonale misjonsarbeid gjennom ACCTS og MMI?  
Bruk konto 9791.11.10567. Adr: MKF, Boks 52, 4862 Eydehavn.
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mkfs styre
I begynnelsen av juni kom styret sammen for første gang etter årsmøtet. Det var tid for konstituering, og 
Knut Are Seierstad ble valgt til å fortsette som styreleder – uten motkandidater. 

Ellers ble oppgaver og ansvarsområder fordelt slik: 

Det nye styret var fulltallig samlet på møtet hos Sissel i juni.  Fv: Synnøve Nilssen, Sissel M Mangersnes, Arnvid Løvbukten, 
Øyvind Drotningsvik, Bård Fyhn, Grethe M Robertsen, Knut Are Seierstad og Christian Filberg

Vårt nye styremedlem er enga-
sjert i mye forskjellig, blant annet 
i Kristen idrettskontakt (KRIK). 
Her er han med i styre og stell, 
både lokalt i Bergen og på lands-
plan. Bård kom til Bergen i 2002 
da han begynte på Sjøkrigssko-
lens intendanturlinje, men er 
opprinnelig fra Sørreisa. Han har 
vært forsyningsoffiser på Fritjof 

Nansen og gjort tjeneste i Afgha-
nistan. Akkurat nå er han økono-
mioffiser på befalsskolen, som er 
plassert på SKSK. 

Bård, som er 26 år ung, har bak-
grunn fra flere ulike menigheter, 
og nå ønsker han å bruke tid 
og krefter på MKF. Hans første 
oppgave her hos oss blir å være 
økonomi ansvarlig.

bÅrd fyHn  
- nytt styremedlem

 - Øyvind Drotningsvik vil ta seg 
av kontakten med utenlandske 
mcf-organisasjoner
 -  Bård Fyhn blir økonomiansvar-
lig, og skal samarbeide med Sis-
sel M Mangersnes. 
 -  Synnøve Nilssen følger opp ar-
beidet med minnepinnen og vil 
jobbe spesielt med lokale felles-
skap og rekruttering. 
 -  Christian Filberg skal ta seg av 
ulike arrangementer
 -  Sissel blir informasjonsansvarlig
 -  Grethe M Robertsen vil fortsatt 
være støttemedlemskontakt, og 
jobbe med forbønnstjenesten.  



10

Hellig krig i forsvaret?
Forsvarssjef Harald Sunde er 
en modig mann. Det var derfor 
sikkert med vitende og vilje han 
bega seg ut i et minefelt på møtet 
for nordiske feltprester i Oslo i 
midten av mai. 

Han fremholdt der i henhold til avisen 
Vårt Land blant annet at feltprestene 
gjennom sjelesorg og rådgivning 
hadde en rolle i å gjøre soldatene klare 
til fortsatt kamp. Videre skulle feltpres-
tene støtte verdier som mot, disiplin, 
lojalitet, integritet, uselvisk engasje-
ment og respekt for andre. 

Dette er kontroversielle uttalelser, og 
de ble da også imøtegått av flere de 
følgende dagene. Det kontroversielle i 
denne uttalelsen er at kristedommen 
ikke kan brukes som motivasjonsfak-
tor i krig og konflikt. Noen av våre 
motstandere i Afghanistan utnytter 
sin religion til fulle ved å erklære at de 
driver hellig krig – en krig i religionens 
navn på det politiske, militære og kul-
turelle området mot de vantro. Kris-
tendommen har også vært brukt som 
legitimering av konflikt, for eksempel i 
Nord-Irland. Noen av de mørkeste ti-
der i vår egen kristne historie var kors-
togstiden. De kristne antok da hellig 
krig-ideologien fra Islam, og forsøkte 
å utbre troen med maktbruk samtidig 
som man lovet lønn i det hinsidige 
til de som ofret livet for saken. Vi er 
derfor enige med dem som mener 
at feltprestene ikke må bli satt til å gi 
guddommelig støtte og motivasjon for 
operasjonene vi deltar i. 

Feltprestene kan – som representanter 
for kirken og forvaltere av den sannhet 
Gud har formidlet til oss gjennom Bi-
belen – heller ikke bidra til å støtte an-
dre verdier enn de som fremkommer 
av det etiske verdigrunnlaget de repre-
senterer. I praksis vil det forhåpentlig 
være en betydelig grad av sammenfall 
mellom Forsvarets verdier og det 
kristne verdigrunnlag feltprestene står 
for, men her er det viktig at feltprestens 
lojalitet i verdispørsmål primært går til 
kirkens, og ikke til Forsvarets vedtatte 
verdigrunnlag. 

Feltprestenes oppgave er derfor pri-
mært å ivareta den enkelte soldats ån-
delige og personlige behov, og å gi den 
enkelte den støtte og omsorg han eller 
hun har behov for. Dernest skal han 
også være rådgiver i religiøse og kultu-
relle spørsmål samt etisk rådgiver for 
avdelingens personell. Om den enkelte 
soldat opplever åndelig fred eller om 
avdelingssjefen har visshet for at hun 
har gjort et etisk riktig valg fører til 
bedre kampkraft i avdelingen, er det en 

positiv sekundæreffekt av feltprestens 
arbeid. Men det er viktig at dette aldri 
blir noe mer enn nettopp dette – en 
sekundæreffekt. 

Til tross for at vi derfor ikke kan slutte 
oss til Forsvarssjefens uttalelser, er vi 
sikre på at de var ment som en støtte 
til feltprestene og deres arbeid. Det 
er med stor glede vi noterer oss hans 
positive holdning til feltpresttjenesten. 
Erfaringene viser at de evige spørsmål 
kommer nærmere når spørsmålet om 
liv og død blir personlig. De feltprester 

som går inn i dette med en hensikt om 
å bidra – ikke bare til å stille spørsmål, 
men også til å gi svar – er derfor av de 
viktigste personer i en avdeling i strid. 
Forsvarssjefen er kjent for å ha spesiell 
omtanke for personellet, og med sin 
støtte til feltprestene gir han et kraftig 
bidrag nettopp til dette. 

Knut Are Seierstad

mkf i bergen
MKF har jevnlig samlinger for alle med tjenestested i 
tilknytning til Bergen. Da hovedsakelig Haakonsvern og 
SKSK/Befalsskolen. Vi samles hjemme hos hverandre og 
spiser et kveldsmåltid først, og bruker deretter litt tid i 
bønn og studerer et skriftsted sammen. Du er hjertelig vel-
kommen til å delta på våre samlinger. Ta kontakt på mail 

(FIS-B) eller mob for å få informa-
sjon om samlingene.

Hilsen Øyvind Drotningsvik  
tlf 97 02 47 59
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Alle ansatte i forsvarssektoren1  
skal nå gjennomføre et kurs-
opplegg i holdninger, etikk og 
ledelse – også kjent som HEL. 
Det er prisverdig at etikk vektleg-
ges, men uten at man våger å gå 
inn på hvilke verdier som skal 
ligge til grunn for etikken, blir 
det hele svært tynt. Spørsmålene 
blir hengende i luften – hvilke 
holdninger, hvilken etikk, hvilken 
ledelse?

”Handlingsplanen for forsvarssekto-
ren – Holdninger, etikk og ledelse” har 
eksistert siden 2006, med oppdaterin-
ger siden. Siste runde i dette arbeidet 
er et E-læringsprogram alt personell 
i forsvarssektoren skal gjennomføre. 
E-læringsprogrammet går inn på fem 
utvalgte områder – Korrupsjon, vars-
ling, ledelse i omstilling, mobbing og 
kollegiale forhold samt kulturforskjel-
ler og mangfold. De siste to dreier seg 
i praksis om nye landsmenn med mus-
limsk bakgrunn samt personer med 
varierende seksuell legning. 

Slik sett representerer E-læringskurset 
ikke en helhetlig tilnærming til etik-
ken. Snarere dreier det seg om et knip-
pe utvalgte politisk sensitive områder. 
Spesielt iøyenfallende er det at depar-
tementets handlingsplan prydes av et 
bilde av en norsk soldat og en afghansk 
sivilperson, mens kursets innhold er 
helt fritt for etiske spørsmål knyttet til 
det Forsvarets personell har som sitt 
hovedfokus for tiden, nemlig interna-
sjonale operasjoner under krevende 
forhold. De mer kyniske blant oss vil 
si at HEL er departementets forsøk på 
å sikre seg mot å bli holdt ansvarlig for 
fremtidige golf-turskandaler etc. Vi 
velger imidlertid å se det positive i at 
etikk løftes frem som et vektlagt for-
hold i Forsvaret og sektoren forøvrig. 

HEL opplegget gir grunnlag for mange 
refleksjoner – ikke minst over hvor 
langt vi er kommet i retning verdi-

nøytralitet i staten. E-læringskurset 
er basert på et antall situasjoner, som 
man så skal ta stilling til. Det gis en 
rekke referanser for de riktige valg i 
hver enkelt situasjon, men referansene 
er nesten utelukkende lover, regler, 
bestemmelser og avtaler. Det gis kun et 
par unntak, nemlig referansene til de 
etiske grunnreglene for Forsvarssek-
toren, og de etiske retningslinjene for 
statstjenesten. De gjennomgående or-
dene i dem begge er ”plikt” og ”skal” – 
disse retingslinjene er i bunn og grunn 
også lite mer enn referanser til regler 
og bestemmelser. 

Den etiske tilnærmingen er med andre 
ord nesten utelukkende pliktetisk – det 
som er etisk riktig er å følge lover og 
bestemmelser. Ekstra ille blir det når 
etikken blir deskriptiv – det vil si at 
det de fleste er enige om er det som er 
etisk riktig og godt. Vi har flere eksem-
pler på denne type verdi-relativisme. 
Et klassisk eksempel er tidligere for-
svarsminister Jørgen Kosmos uttalelse 
i Stortinget i 19962 ; ”Ved krigsskolen 
er det regjeringens etikk som må være 
gyldig” hvilket antakelig innebærer 
at det regjeringen til enhver tid be-
stemmer er definisjonen på det etisk 
riktige! 

Om man graver litt videre for å finne 
hvilket verdigrunnlag staten i dagens 
Norge bygger på er det påfallende hva 
man finner. Et eksempel finner man i 
Stortingsmelding 17 (07-08) om Staten 
og Den norske kirke. Her står det blant 
annet:

”I et pluralistisk samfunn er det imid-
lertid ikke rimelig å regne med at alle 
borgerne omfavner samme verdier og 
begrunnelser for samfunnsinstitusjo-
nene....Det er mulig å finne prinsipper 
og regler som flest mulig – eller ideelt 
sett alle – kan akseptere, uten at det 
dermed forutsettes at alle borgerne 
skal ha identiske verdisett. Demokrati, 
rettsstat og menneskerettigheter er 
slike sentrale prinsipper. En viktig år-
sak til det er at demokrati og rettsstat 
gir rom for et stort spekter av ulike og 
motstridende livsvalg.”

Tilnærmingen er med andre ord et 
fromt ønske om at de fleste forhå-
pentlig kan enes om at demokrati, 
rettsstat og menneskerettigheter er 
gode verdier, av den grunn at de er 
forutsetninger for frihet. Dette er en 
deskriptiv tilnærming til etikken, der 
flertallets holdninger angir hva som 
til enhver tid er etisk riktig. Konse-
kvensen av denne tilnærmingen er at 

Holdninger,  e t ikk  og ledelse

  1Forsvarsdepartementet, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

  2Svar på spørsmål vedr Krigsskolens bruk av daværende krigsskoleprest Jens Olav Mælands bok På livets side som støttelitteratur i 
etikkundervisningen. 
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i de samfunn der menneskeretter og 
demokrati ikke er verdier som deles av 
flertallet er disse verdiene ikke gyldige 
eller normative på noen måte. Denne 
flertallsinnstilligen til hva som er etisk 
riktig gir en etikk som svever i det frie 
rom uten noen forankring.

Denne vegringen den moderne staten 
har mot å definere hva det er verd å 
kjempe for – at noe faktisk er bedre 
enn noe annet – holder ikke i Forsva-
ret. Alvoret og ansvaret i utøvelsen av 
vårt yrke gjør det helt nødvendig å ha 
et bedre definert verdigrunnlag for 
etikken enn ren pliktetikk, eller enda 
verre – et relativistisk, deskriptivt ver-
digrunnlag. 

Det er derfor interessant å notere at 
Forsvaret har utviklet seg i en annen 
og mer positiv retning enn kursopp-
legget i HEL og utviklingen i staten ge-
nerelt gir inntrykk av. Forsvarssjefens 
verdigrunnlag fastslår blant annet at 
Forsvaret skal bygge på vårt samfunns 
kristne og humanistiske verdier. Vi-
dere har dydsetikken i de senere år 
gitt viktige bidrag til Forsvarets etikk. 

Hæren har eksempelvis definert sine 
kjerneverdier som respekt, ansvar og 
mot. Selv om man kan si mye om hvor 
dekkende disse er, er de allikevel ut-
trykk for en normativ tilnærming til 
etikken, der noen verdier fastsettes 
som grunnleggende for vår profesjo-
nelle virksomhet og i siste instans for 
maktutøvelsen. 

Det er en anerkjent observasjon i 
mange land i det post-kristne Europa 
at når den etiske og moralske standard 
går nedover, må man kompensere 
med flere regler og mer kontroll. Dette 
er bakgrunnen for at stadig mer som 
tidligere var en selvfølge nå må regule-
res i detalj. I mangel av verdigrunnlag 
må man kompensere med regler – og 
etikken blir pliktetikk. 

Det vil være avgjørende for Forsvarets 
fremtidige moralske og etiske integri-
tet at vi sørger for å ha et klart og de-
finert verdigrunnlag. Forsvarssjefens 
verdigrunnlag er en meget viktig del 
av vår moralske og etiske arv i denne 
sammenheng, selv om det kanskje 
ikke er helt politisk korrekt i henhold 

til den verdinøytrale tidsånden i sta-
ten forøvrig. Maktanvendelse basert 
på ren pliktetikk uten at man tar inn 
over seg spørsmål som rett intensjon, 
om konsekvensen av handlingene kan 
rettferdiggjøres etisk eller om handlin-
gen er i henhold til anerkjente dyder 
blir direkte farlig. Det er tvingende 
nødvendig at alle i Forsvaret har evne 
til å foreta komplekse etiske avveinin-
ger – og denne evnen kan man ikke 
få uten å ha et avklart verdigrunnlag i 
bunnen. 

HEL-opplegget forsømmer seg kraftig 
her, ved å unnlate å definere hvilke 
verdier det er verd å kjempe for og 
hvilke verdier som ikke er gode. 
Opplegget er derved blitt et meget il-
lusterende eksempel på at når man 
unnlater å ta stilling til verdigrunnla-
get, faller man uvegerlig tilbake på ren 
regel- og paragrafstyring. 

Knut Are Seierstad

Alle som følger med på Facebook 
og er inne på MKFs gruppe der, 
har fått påminnelse om Drange-
dal 2010 – et viktig arrangement 
for alle som er unge til sinns. 
Dermed er det ikke satt noen øvre 
aldersgrense!

Samlingspunktet er Finn Oscar 
Karlsens store gård og de nær-
meste omgivelser i Drangedal i 
Telemark, og tidsrom er 23 – 25 
juli. Her tilbys en flott og helt 
naturlig kombinasjon av bibel-
studier, sosialt fellesskap og fy-

siske utfordringer av ymse slag

Det er god plass i Drangedal, så ta 
med koner, menn, forlovede, kjæ-
rester og venner til denne plassen 
den helgen. 

Finn Oscar kan treffes på e-post: 
fioska@hotmail.com  eller på mo-
bil: 97 74 59 41.

Det er greit hvis du gir beskjed på 
forhånd. Vi hørt at flere nå står 
klare og bare venter på å reise til 
Drangedal.

drangedal 2010
23. - 25. juli

Øyvind holder bibeltime i naturens egen katedral.
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pÅske midt i middelHavet
Ja, Han er sannelig oppstanden! 

Alt folket deltar i den store feiringen 
som er knyttet til det kristne påske-
budskapet, til lidelseshistorien og opp-
standelsen. Folk samles i kirkene og på 
gatene. Evangeliet er ingen privatsak, 
det gjelder alle; hele familien, arbeids-
plassene, hele samfunnet. Og det tas 
på alvor!

Jeg bruker å feire påsken hjemme, men 
i år fikk jeg et tilbud som jeg bare måt-
te si ja til. Det ble en uke med tettpak-
ket program og utrolig fine opplevelser 
på Malta, en liten øy midt i skipsleia 
mellom Italia og Afrika. Malta er 
mindre enn Oslo by i utstrekning, har 
færre innbyggere, og utrolig mange 
flere biler som tilsynelatende er ute og 
kjører samtidig. 

På denne øya er det 365 kirker, flere 
av dem er langt større enn de største 
her til lands, og mange av dem er helt 
utrolig flotte! På skjærtorsdag var vi 
innom den vakre og meget spesielle 
domen i Mosta. Vi var ca 5000, og jeg 
hørte at det godt kan presses inn ytter-
ligere 2000. Skjærtorsdag er for øvrig 
en vanlig arbeidsdag her, og likevel var 
St John-katedralen i hovedstaden Val-
letta nesten stappfull når vi ankom litt 
over kl 9 til morgenmessen. Det deltok 
drøyt 200 prester(!) ved messen - et 
helt utrolig syn! Erkebiskopen talte, 
og representanter for øvrigheten var 
sterkt representert. 

Påskeforberedelsene startet lenge før 
påske. Vi besøkte flere store kirker på 
skjærtorsdag og registrerte at de var 
drapert med sort stoff som et tegn 
på sorg. Det var stor aktivitet. Statu-
ene ble gjort klare for prosesjonene 
på langfredag, noe som er ett av årets 
høydepunkter. Vi fikk også andre ster-
ke bilder av hva påskebudskapet betyr 
for folk flest. I politiets hovedkvarter 
var det en egen pasjonsutstilling med 
noen fantastiske kunstverk laget av 
politifolk. Langfredag var det selvsagt 
en egen messe i politihusets lille kapell. 
Dette med personlig engasjement og 
interesse fant vi også  hos flere andre. 
Vi snakket med en ung mann som 

hadde laget en fantastisk modell av sin 
kirke i garasjen. Han endrer utstillin-
gen i takt med kirkeåret, og nå fortalte 
han oss med stor interesse hva som 
skulle skje der i garasjen før påskemor-
gen.  

Langfredag er den store dagen for 
prosesjonene, og vi deltok i en av de 
største, det tok to timer før alle hadde 
passert. Folk hadde stått eller sittet på 
stoler langs ruten i lang tid før start. 
Stemningen minnet ganske mye om 
vår egen 17 mai. Jeg vet ikke om de le-
ser lidelseshistorien i kirkene, men den 
ble i alle fall fremstilt meget dramatisk 
i prosesjonene.  

Messe i Mosta

Flagging påskedag Dette var "vår" buss



bønneliste
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, 

han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. (Matt 7, 7-8) 

 -  Takk for en meget bra årskonferanse på Rena. 
Be om god oppfølging av de sakene som ble 
diskutert, og at det kristne fellesskapet i avde-
lingene styrkes 
 -  Be for vår president, styreleder og resten av 
styret, sekretær, redaktør av Fokus og alle 
som gjør en innsats for vår organisasjon
 -  Be for det russiske RMCU, at det blir mulig å 
samarbeide og at det nå kan legges et grunn-
lag for gjensidig respekt og forståelse
 -  Be om vekst og engasjement i alle de euro-
peiske mcf-organisasjonene  

 - Be for våre lokale fellesskap og lokale ledere. 
Be om frimodighet og entusiasme for å bygge 
videre vårt fellesskap
 -  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 lederne i våre internasjonale organi-
sasjoner, for vår ”paraply” AMCF og de to 
misjonsorganisasjonene ACCTS og MMI
 -  Be om at Den hellige ånd må virke til frimo-
dighet og innsikt for alle som gjør tjeneste i 
Forsvaret og at Kristus må få en sentral plass 
i våre hjerter og sinn  

Langfredag ble det også flagget 
på halv stang over hele landet, og 
det betyr en utrolig mengde flagg 
- overalt! Det ble virkelig gitt inn-
trykk av at hele landet var i sorg! 

Påskemorgen var det feststem-
ning, klokkene kimte, det var glad 
musikk fra de mange korpsene i 
prosesjonene, de enorme draperi-
ene i kirkene var blitt røde, konfetti 
i store mengder ble kastet ut, barna 
fikk godsaker og flaggene var i 
topp! Solen skinte, en lett bris foldet 
ut de mange flaggene og alt var bare 
herlig! Og flagging her er ikke som 
hjemme! Her heises alle typer flagg 
i tillegg til det offisielle nasjonalflag-
get (som egentlig er litt kjedelig). 
Johannitterordenens flagg (som er 
forløperen til Dannebrog og vårt 
eget flagg) og deres merke (Malte-
serkorset) ses overalt, Vatikanets 
flagg, Jerusalemkors-flagget, by-
flagg, familieflagg, flagg tilhørende 
forskjellige foreninger - alt skal til 
topps denne dagen. Litt av et syn!

Det mest spektakulære var det tra-
disjonelle hundremeterløpet med 
Kristus-statuen  på påskedag. Gjen-
nom en trang gate hvor folk hadde 
trengt seg sammen på smale fortau. 

Hvis du vil oppleve et anderledes 
land, så anbefales en tur til Malta. 
Menneskene er meget vennlige. De 
snakker og skriver et meget spesielt 
språk som likner på fønikisk, men 
de fleste bruker gjerne engelsk. Ma-
ten er god, naturen er flott og inn-
byr til både spaserturer og sykling. 
Det er et meget godt utbygd buss-
nett, som inntil videre domineres av 
praktfulle veteranbusser. Det koster 
nesten ingen ting å reise med buss, 
og alt er nære. Og så må jeg føye 
til at dette landet er fylt til randen 
og vel så det av spennende historie. 
Det skal jeg fortelle mer om en an-
nen gang.

ToBe

Hundremeteren

Fortsettelse fra forrige side.



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

Kl Bård Fyhn (økonomiansvarlig). 
Frydenbølien 23, 5056 Bergen mob 93 41 35 

60, e-post: styret4@mkf.no Tj: Sjøkrigsskolen”

Lt Christian Filberg  (arrangementer)
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  
(minnepinne, kontaktpersoner, rekruttering) 

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 
(kontakt med utland) 

Vadmyrveien 26, 5172 Loddefjord
mob 97 02 47 59, e-post: styret1@mkf.no

Tj: Haakonsvern

Maj Sissel  Mellgren Mangersnes 
(informasjon) 

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. 

internasjonalt 
fellesskap

AMCF
Association of Military Christian Fel-
lowships er et internasjonalt fellesskap 

for nasjo-
nale kristne 
militære 
organisasjo-
ner (MCF) i 
mer enn 100 
land, og har 
som motto 
All One in 
Christ Je-
sus. AMCF 
ledes av en 
president og 
14 regionale 
visepresiden-

ter. Den koreanske generalen Lee, Pil 
Sup er AMCFs president. Oblt Tor-
björn Boström fra Sverige er visepre-
sident 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 enkelt-
personer 
knyttet til 
de militære 
styrker over 
hele verden. 
I tillegg til 
de etablerte 
nasjonale 
fellesskap i 
mer enn 120 

nasjoner, har ACCTS kontakt med 
enkeltpersoner i ca 30 land, blant an-
net i mange land hvor det ikke er til-

latt å bekjenne troen på Kristus i 
forsvaret. ACCTS har sitt hoved-
kontor i Denver, Colorado i USA. 
ACCTS' misjonsvirksomhet dri-
ves meget effektivt av en håndfull 
ansatte og ca 40 frivillige med-
arbeidere, de fleste pensjonerte 
offiserer. Leder er pensjonert 
kommandørkaptein 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 virksom-
het og personlige kontakter med 
hensikt å oppmuntre, støtte og 
be for kristne i forsvaret. Etter 

frigjøringen av Øst europa har 
MMI fått være med på en fantas-
tisk oppblomstring av nye kristne 
fellesskap og bidratt vesentlig til 
brobygging mellom kirkesamfun-
nene. Hovedkontoret ligger i Al-
dershot i England. 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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E-post: post@mkf.no   Web: www.mkf.no
Tlf: 93 64 94 60

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

k o n t a k t p e r s o n e r


