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Organ for Militært kristent fellesskap

Vår nye mann i Europa

HILSEN FRA PRESIDENTEN

Mulighetens vindu åpner
seg i sør
Egypt, Tunis og andre arabiske land
opplever for tiden et folkeopprør
som har som mål å kaste de sittende
regimer og innføre mer rettferdige
og demokratiske styrer. Kanskje det
er et resultat av informasjonsalderen,
hvor mange har internett og skjønner
hvilke privilegier de har gått glipp av
i forhold til de vestlige land. De ser
all urettferdigheten, og plutselig er
folket over kritisk masse og kan
velte et hvilket som helst regime.
Kanskje det også er et resultat av at
folk i mange år har bedt for dette
området, også kallt 10x40-området.
I øyeblikket er det vanskelig å se
hva sluttstatus vil bli for den enkelte
nasjon, vi må bare be om at det ikke
Det er snart 10 år siden den
nåværende redaksjonen med
Steinar Høyland og jeg overtok
ansvaret for Fokus. Vi har sterkt
ønsket å få flere medarbeidere, og
nå har det faktisk skjedd! Stephen
Olsen har sagt seg villig til å være
med i dette
arbeidet, og
vi ønsker han
hjertelig
velkommen i
vår lille,
eksklusive
gruppe!
Stephen er
den eneste av oss tre som fortsatt
er tjenestegjørende i Forsvaret, og
det ser vi som en meget stor
fordel. Han har utdanning innen
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ender med blodbad i de vanskelige
overgangsperiodene. De militære
spiller en nøkkelrolle de fleste steder. De står overfor krevende valg:
skal lojaliteten gå til det sittende regimet som har trent dem opp, gitt dem
lønn og mange fordeler alle disse
årene eller skal den gå til folket? De
tenker kanskje følgende: «Representerer protestmarsjene virkelig folket,
eller er det bare profesjonelle
opprørere som skaper kaos i landet
– inspirert av nabolandene?»

Esekiel kapittel 22 og vers 30 står
det om at Gud søkte etter en mann
som kunne mure opp en mur for å
beskytte landet og selv stille seg der
hvor det var en åpning i muren, men
Han fant ingen som ville ta denne
oppgaven. Dette er et bilde på at vi
som er troende kan ha stor innflytelse på et helt land ved våre bønner.
Antall troende som ber om samme
sak har også stor betydning. Jesus
sier at det som to av oss blir enige
om å be om, skal bli gitt oss.

En fellesnevner for alle disse landene er at de kristne har vært undertrykt i mange år, også militære kristne har hatt vanskeligheter med å stå
fram offentlig med sin tro. Nå er
mulighetens vindu i ferd med å lukkes opp i flere nasjoner. Nå er det
viktig at de kristne reiser seg og tar
både åndelig autoritet og politisk ansvar for sine land, godt støttet av oss
som lever i friheten.

Så la oss bruke dette mulighetens
vindu, og be spesielt for våre militære brødre (det er ikke så mange militære søstre der nede foreløpig). Be
om beskyttelse, frimodighet, frihet og
stabilitet og at Guds ord kan få
fremgang i disse nasjonene som nå
gjennomgår en historisk transformasjon. Bønn var med på å fjerne både
jernteppet og bambusteppet. Nå gjelder det ørkenteppet!

Vi har nemlig også en jobb å gjøre.
En fellesnevner er bønn. I profeten
mediefag, og har nylig avsluttet et
halvt års engasjement som medieoffiser i våre styrker i Meymaneh,
Afghanistan. Han vil nå tjenestegjøre på Rena en tid fremover, og
understreker at fremtiden videre er
lagt i Guds hender. Vårt nye redaksjonsmedlem har blant annet laget et
tilbakeblikk fra tjenesten i
Afghanistan.
Ellers har vi denne gangen viet den
årlige ledersamlingen for europeiske
mcf-ledere i Lübbecke i Tyskland
stor oppmerksomhet. Av de spesielt
interessante sakene denne gang var
møte med den nye teamlederen for
Europa for Military Ministries International. De hadde valgt en meget
ung, meget kreativ og meget dyktig
offiser som heter Grozdan Stoevski,

I FOKUS

og han kommer fra et av de «nye»
landene når vi tenker på kristent
fellesskap i forsvaret, nemlig
Bulgaria. Vi har tatt med bilde av
han på forsiden, og har et lengre
intervju med han inne i bladet.

Forsidebildet: Teamleader Grozdan Stoevski på sin motorsykkel Foto: Privat

Tormod Berger

VELKOMMEN TIL ÅRS KONFERANSE
PÅ SETERMOEN 8-10 APRIL 2011

Deltakere på jubileumsårskonferansen i 2002

Årskonferansen vil denne gang finne sted på Setermoen i Troms. Vi gleder oss til en weekend med
samling om Guds ord, faglig diskusjon om verdier i Forsvaret, utstaking av veien videre for MKF og
god tid til fellesskap. Soltun Soldatheim – stedet der MKF i sin tid ble grunnlagt – vil som mange
ganger før være rammen om samlingen.
Årskonferansen er det største arrangementet i MKF gjennom året.
Her møter vi nye og gamle medlemmer i fellesskapet. Dersom du
ikke er kjent med MKF fra tidligere, er dette en god mulighet til å finne ut mer om hva MKF står for.
Spesielt håper vi at mange fra nærområdet i indre Troms setter av
helgen til å være med på samlingen! Men det vil også bli tilreisende
fra hele landet.
Programmet blir variert. Fredag
ettermiddag og kveld blir det en
uformell kveldssamling, før vi setter
i gang lørdag formiddag med bibeltime og åpent temamøte om
Forsvarets verdigrunnlag. Vi vil få
flere fremragende innledere, blant
annet tidligere mangeårig feltprest
Torbjørn Olsen fra Tromsø stift
av den katolske kirke, oberstløytnant Palle Ydstebø fra Forsvarets høyskole og en representant
fra Hæren. Etter lunsj blir det de

faste årsmøteforhandlingene, der
alle har anledning til å komme med
sine ideer for veien videre i fellesskapet. Samtidig blir det en samling
for ektefeller som ikke ønsker å
være med på det ordinære årsmøtet.
Lørdag kveld vil det bli et stort
åpent møte på Soltun, der soldater
fra Setermoen og hele indre Troms
også vil være med. En av visepresendentene i Association of Military
Christian Fellowships, Brian Parker
fra Storbritanniavil ta oss med på en
historisk reise og fortelle om sine
opplevelser fra flere vintre sammen
med Royal
Marines på
Bardufoss
på 1980-tallet!
Feltprest
Yngvar
Nilsen fra
Heggelia vil
holde an-

dakt. Vi gleder oss til denne samlingen!
Årskonferansen er en helg der det
også kommer en del familier. Vi
satser derfor på et enkelt barneprogram deler av lørdag. Søndag
blir det gudstjeneste med kirkekaffe
som avslutning på årskonferansen.

PÅMELDING
Dersom du er interessert i å delta
kan du melde deg på til MKF
sekretær Steinar Høyland.

E-post: post@mkf.no
Telefon: 936 49 460
Det er også anledning til å komme
innom på møtene uten påmelding,
men påmelding er nødvendig for
overnatting og deltakelse på måltider.
Vi gleder oss til å se deg på årskonferansen!
Knut Are Seierstad
Styreleder for MKF

Brian Parker
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RETREAT I
LÜBBECKE
Det ble kalt Leadership Retreat, og retreat ble det
også på et vis. Ikke i betydningen avkopling, men
kanskje heller tilkopling. Og det ble det mye av når
39 deltakere fra 19 land møttes på britiske Church
House i Tyskland

Oversikt over landene deltakerne kom fra

noe vi deler, en felles tro, et felles
håp om økt engasjement og gode
fellesskap blant kristne i det militære. Det er lagt et grunnlag med alle
de etablerte mcf-ene, de militære
kristne fellesskapene. Men det er
likevel mye som gjenstår! Og mange
flere som vi gjerne ville ha med i
Lübbecke. Men jeg har lært meg at
det er mer konstruktivt å glede seg
over dem som tross alt møtte opp,
enn å
beklage
dem
som
ikke
kom.

Nettopp i en tid da det er all grunn til
å stå sammen!

Våre
utfordringer
Improvisert musikkgruppe. Foto: Grethe M Robertsen
er svært
forskjellig i de ulike landene. Akkuførste kvelden. Det låt slett ikke
rat som den politiske situasjonen,
verst! Og på søndag var det en fin
forsvarets organisasjon og ikke
gudstjeneste ledet av presteparet
minst kirkebildet ikke er ensartet.
Nicky-Sue og Mike Terry. Meget
Derfor ser vi stadig tydeligere den
bra, det også!
store betydningen av vårt internasjonale motto: All one in Christ Jesus.
Vi trenger dette! Lederne i de europeiske kristne militære fellesskapene Vi hørte mange eksempler på hva
Herren har gjort i Europa. Dører
trenger å komme sammen en gang i
som er åpnet, mennesker som er
året på akkurat dette viset. Kjenne
kalt til tjeneste, broer som bygges.
at det er et fellesskap som når langt
Igjen hørte jeg om den ortodokse
utover egne landegrenser, at det er
erkebiskop Grigorij i Bulgaria som
gode venner i andre land som bryr
etter deltakelse på Europakonferanseg om akkurat deres bekymringer,
sen i 2002 ville gå foran som et ekeller gleder – for det er det også
sempel og bringe AMCFs motto ut
mye av.
til alt folket. Og så er det vondt når
Jeg opplever det akkurat slik, som et vi nå hørte at det motsatte skjer engodt og sterkt vennskap. Og jeg har
kelte steder; dører stenges, murer
følelsen av at de andre deltakerne
reises mellom troens folk i Europa.
også ser det slik. Vi har noe felles,

Europa-arbeidet til vår misjonsorganisasjon MMI ser også ut til å gå inn
i en ny fase nå. Etter mange år med
solid virksomhet ledet av den tyske
oberstløytnanten Rainer Thorun tas
det nå et sprang både i tid og rom
når den 36-årige bulgarske offiseren
Grozdan Stoevski overtar stafettpinnen som teamleder Europe.
Grozdan er fylt til randen av pågangsmot og kreativitet, og av kompetanse, spesielt i form av språk- og
bibelkunnskap. Og han er offiser
med fem års krigsskole i sekken.
Grozdan søkte på militær utdannelse
fordi han fikk beskjed om det fra
Herren selv, slik han selv uttrykker
det, enkelt og greit. Jeg ba om å få
et intervju med han i Lübbecke, og
det ble en lang kvelds ferd mot sen
natt. Og etter den kvelden sitter jeg
igjen med en klar tanke: Det er fortsatt håp for gamle Europa!

Vi fikk løftet oss litt over hverdagen,
fikk lange, gode samtaler om viktige
ting som rører seg. Vi kunne roe oss
ned på et nydelig sted, og hadde
mulighet for turer i pent vær. Og så
var det mye bibelstoff, mye sang og
mye bønn. En fin musikkgruppe med
glade musikanter fra Hviterussland,
Bulgaria, Portugal og England spilte,
og sannelig prøvde de seg på en
spontan, improvisert jamsession den
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Man kan spørre seg hvor det kristne
tyngdepunktet i det militære Europa
nå ligger. Kanskje vi ser tegn på at
det er på vei østover? Mens vi i vest
i blant registrerer en oppgitthet og
stagnasjon i vårt åndelige virke, ser
vi at det blomstrer i øst. Unge mennesker står på for å gjøre Kristus
kjent, og til tross for at deler av den
gamle ateistkulturen fortsatt eksisterer blant offiserer, lar de seg ikke
stoppe. Vitnesbyrdet lever, vekkelsen sprer seg, kreativiteten blomstrer! Vi har mye å lære av dem!

ToBe

VÆR STERK VED
NÅDEN I KRISTUS
JESUS
Under årets lederretreat i Lübbecke var bibeltimene hentet fra
Paulus 2. brev til Timoteus, kapittel 2. Disse versene ga oss nok
å arbeide med gjennom hele weekenden
Brian Parker ledet oss gjennom flere
korte bibeltimer, alle etterfulgt av en
runde med deltakernes egne erfaringer og tanker. Han fortalte at dette
brevet til Timoteus var det siste Paulus skrev. Han møtte Timoteus i
Lystra i år 49. Timoteus var en ung
mann, og hans mest betrodde hjelper. I de to brevene gir han sin unge
hjelper ansvar for sin menighet. I de
versene vi tok for oss sammenliknes
tjenesten og livet med Herren med
roller som vi også kjenner godt i dag.

Min sønn (vers 1)
Et barn har i utgangspunktet ingen
kvalifikasjoner, bare et enormt potensial. Det stiller med blanke ark,
klar til å ta imot alle mulige gaver,
åpent og tillitsfullt, uten reservasjoner. Barnet representerer håp, kjærlighet og fremtid. Det er også viktig
at barnet tidligst mulig får sitt eget
navn. Det knytter barnet til familien,
slekten, bosted og kultur.
Slik er det med Guds barn. Han ser
vårt potensial og vil forme oss i sitt
bilde. Han inkluderer oss, elsker oss
og gir oss navn etter seg selv. Vi hører til Guds familie!

Læreren (vers 2)
Paulus ble personlig plukket ut av
Jesus for å være lærer, og nå sender
han stafettpinnen videre. Og likesom
Paulus hadde sin forberedelsestid før
han startet sin lærergjerning, slik må
også vi forberede oss på vår gjerning. Spørsmålet blir først om vi er

villige til å la oss bruke i Hans
tjeneste. Så kommer spørsmålet
om kvalifikasjoner. Er f eks
dyktighet viktigere enn entusiasme?
Og hva med ydmykhet, både overfor
det budskapet vi formidler og dem vi
har som elever? En lærer må også
alltid være innstilt på at han eller hun
ikke er utlært, men er underveis til
mer kunnskap og innsikt.

En god soldat (vers 3 og 4)
Soldater er et tema som tas opp flere
ganger i Bibelen. Her er det to aspekter som står i fokus: Utholdenhet
gjennom lidelse, og konsentrasjon om
de oppgavene hærføreren pålegger
oss. Utholdenhet er viktigere enn
mot, og for kristne som i dag forfølges og straffes rundt om i verden
står dette alltid sentralt: «Vis utholdenhet!» Det blir et spørsmål om
hvilke personlige offer vi er villige til
å ta. Hva med vårt teoretiske tankekonsept? Hva med et liv som går på
autopilot? Hva er det som distraherer oss bort fra de viktige oppgavene
som hærføreren har gitt oss? Er vi
villige til å la Han styre oss – kontinuerlig?
Vanskelig? Ja! Viktig? Ja!

Idrettsmannen (vers 5)
Alle vet at grunnlaget for sluttresultatet starter lang tid på forhånd. Det
er snakk om trening, og atter trening,
men også forberedelser, forsakelser,
prioriteringer, disiplin. Ser vi at disse
ordene handler om vårt kristenliv?

Paulus skriver brev

Mange løper for å delta, andre har
som mål å fullføre distansen. Her
ser vi at det bare er seierskransen
som teller, og at det er viktig å følge
de oppsatte reglene. Kan det bety at
vi skal følge Herrens ledelse, Hans
personlige anvisning for våre liv? Vi
finner reglene i Guds ord. Tar vi
dem på alvor?

Bonden (vers 6)
Av alle gruppene vi har sett på hittil
har bonden det hardeste arbeidet.
Mange av oss kjenner ham fra vårt
nærmiljø. Han får aldri ære, berømmelse eller medaljer for sitt slit. Han
har alltid oppgaver og ansvar, som
regel også for andre Guds skapninger. Han gir oss påminnelse om at
arbeidet i Guds rike ofte er rutiner,
årstider, gjentakelser, forsakelser, slit
og lite takknemlighet. Samtidig er det
viktigste overlatt i Guds hånd: Veksten. Det er Guds ansvar å bringe
frem frukten til modning når vi har
gjort det som er forventet av oss, etter beste evne.
Bonden er også den eneste i disse
versene som har rettigheter. Og dette sier oss at det er lov å glede seg
over grøden, ja – vi skal faktisk glede oss, og ta imot Guds gode gaver
med god samvittighet. Og bonden
får lov å forsyne seg av det beste, til
Guds ære!
ToBe
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VÅR NYE MANN I
EUROPA
Bulgareren Grozdan Stoevski synes godt i mengden, og han er enda
tydeligere når han tar ordet. Og det gjør han ofte og gjerne. Nå er
han klar for Europa!
Grozdan gir meg sitt kort. Der er
hans nye arbeidsområde tegnet inn;
alle landene i Europa, alle 44. Det er
flere enn de fleste tenker på. Hvert
land har sin farge, det ser ut til et
usymmetrisk lappeteppe. Og på
språksiden er det nesten like ille.
Men Grozdan er en modig mann.
Han snakker serbisk, makedonsk,
russisk og engelsk i tillegg til sitt
morsmål. Det er slutt på den tiden
da fransk, tysk og spansk var de viktige europeiske språkene i tillegg til
engelsk. I dag er det ingen dører i
Europa som er stengt for Kristus,
men det er likevel ikke like greit å
være kristen i de militære styrkene
over alt. Grozdan vil gjøre noe med
det, og han er sikker på at Gud vil gå
foran i dette store arbeidet.
Grozdan ble tilsatt i lønnet stilling
som teamleder Europe i slutten av
november. Han skal arbeide for
MMI, Military Ministries International, og dermed vil han ha alle Europas militære styrker som sitt arbeidsområde.
Jeg vil vite mer om hans bakgrunn, og får først et lite foredrag
om de slaviske språkenes oppdeling. Det gjør vi fort unna, og går
til det første viktige spørsmålet:
Om hans familie.
Jeg er 36 år, gift med Slavica fra
Serbia. Vi har to barn; Daniel på 5,5
år og Angelina på 4 måneder, og vi
bor i Sofia, hovedstaden i Bulgaria.
Grozdan klør etter å fortelle videre, og jeg ser ingen grunn til å
stoppe han med spørsmål
Du må få med at jeg spiller i et kristent band: Rockin’ Chair. Jeg ble
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inspirert av en kar som likner på indianerhøvdingen Sitting Bull. Har du
hørt om han?
Ja, det har jeg.
Vi spilte for første gang under et
kristent symposium for seks år siden. Nå har vi mange spillejobber,
og vi fikk fra første stund kjempeoppslutning fra mange som aldri går i
kirken. Flott, ikke sant? Men vet du
hva som er enda bedre? Vi blir invitert til å spille for muslimske grupper! Ren rock og blues-rock med
bibelske tekster. Og de synger med!
De liker bibeltekstene! Er det ikke
fantastisk? Nå har vi invitasjoner til
å spille i Makedonia. Det er jo like i
nærheten.
Fortell om din vei til Kristus
Mer enn gjerne! Jeg ble ledet til
Kristus av en klassekamerat på videregående skole. Jeg var 16 år, og
dette kjentes helt fantastisk! Tre år
senere ga Gud meg beskjed om å
bringe evangeliet til forsvaret. Vel,
så gjorde jeg det, og det ble fem år
på hærens krigsskole. Jeg var den
eneste kristne blant 3000 kadetter,
så her var potensialet stort for å få
til noe. Jeg ble inspirert av Navigatørene, og vitnet ganske åpent. Det
førte til at tre andre kadetter kom til
tro.
Folk sa at jeg var gal. Jeg ble kontrollert og overvåket, husk at dette
var like etter frigjøringen i Øst-Europa, og det gamle regimet var fortsatt
sterkt til stede i folks sinn. Skoleledelsen ba meg om å holde opp, men
jeg opplevde en slags merkelig dobbelmoral. Jeg ble utnevnt til kadettkommandør i min klasse, og senere

for hele skolen. Sjefen kalte meg
«pastor», og jeg oppfattet det ikke
som ondsinnet. Ledelsen hadde et
bilde av meg som en som ikke kunne
lyve, og det satte de pris på. Det er
tydelig at de under hånden fullt ut
aksepterte min tro.
Jeg ble innkalt til intervju for å fortelle sjefen om min tro og lese fra Bibelen. Dette kunne være en av de
tradisjonelle fellene, for reglene var
fortsatt så strenge at de forbød
åpent vitnesbyrd på militært område.
Jeg ga klar beskjed om at jeg ikke
ville si noe uten at han bekreftet at
det var etter hans eget ønske. Det
gjorde han, og vi fikk en flott samtale.
Av alle ting ble jeg ansatt som etterretningsoffiser etter skolen, og igjen
opplevde jeg denne merkelige dobbeltmoralen. Kan du tenke deg, kontraetterretningen hadde en person
med eneste oppgave å overvåke alt
det jeg gjorde – hele dagen! Han
satt rett og slett på en stol på mitt
kontor og sjekket alt jeg sa og gjorde. Og han la ikke skjul på at begrunnelsen var min suspekte, kristne
tro.
Hva med ditt arbeid med en kristen militær organisasjon?
I 1996, mens jeg fortsatt var kadett,
møtte jeg Dick Barnes og Noel Dawes fra den amerikanske misjonsorganisasjonen ACCTS (Association

of Christian Conferences, Teaching
and Service). To år senere, like før
jeg var ferdig på akademiet, ble Bulgarias militære kristne fellesskap
(mcf) høytidelig stiftet under tilstedeværelse av Earl og Sue Casner fra
ACCTS. Det var ingen kristen gruppe som hadde vokst frem og valgt å
organisere seg, det hele gikk motsatt
vei. Jeg fikk varm støtte fra ACCTS
og sto i nær kontakt med dem, noe
som selvsagt bidro meget sterkt til
den kontrollen som jeg ble utsatt for.
Jeg vet at alle samtaler og all kontakt som jeg hadde med kristne venner i andre land ble sjekket og overhørt.
I januar 2000 ble problemene så store at jeg måtte slutte i forsvaret, og
jeg gikk rett over til å lede vår mcforganisasjon på heltid. Jeg ble støttet
av Campus Crusade for Christ og
lokale sponsorer, og fikk mitt eget
kontor og lønn. Bare noen måneder
senere blåste en forandringens vind
over landet. Forsvardepartementet
bestemte seg for å utgi et hefte om
etikk i forsvaret, og nå ble vår organisasjon bedt om å bidra. På forsiden
står det tydelig at vår internasjonale
paraplyorganisasjon AMCF er med
på prosjektet.
Det er vel ganske naturlig at min
første jobb besto i å bygge opp fellesskapet. Hver uke reiste jeg rundt i
landet og besøkte de forskjellige avdelingene. Sakte og sikkert bygget

jeg opp et nettverk og pekte ut lokale
ledere. Ganske snart hadde vi mcfgrupper i 10 byer. En viktig del av
kontakten skjer gjennom vårt meldingsblad som kommer ut hver uke.
Parallelt med dette var jeg også med
på å dra i gang virksomheten i Romania, Ungarn og Makedonia, hvor
de ennå ikke har en egen organisasjon, men en gruppe kristne som holder kontakt.
Etter noen år trakk jeg meg som
daglig leder, og fikk en slags konsulentfunksjon. Samtidig startet jeg opp
med et eget firma sammen med
kona mi. Det driver med oversetting
av kristen litteratur, og vi har nå tolker som dekker 15 språk. Norsk er
ikke blant dem. Vi jobber også med
lederutvikling basert på kristne prinsipper.
Og dermed tok du steget videre ut
i Europa?
Det stemmer. For to år siden startet
jeg opp samarbeidet med MMIs
teamleder Rainer Thorun. Jeg fant
dette arbeidet svært interessant, og
da Rainer varslet at han skulle slutte
ble det til at jeg søkte. Når jeg så
fikk stillingen i slutten av november
så jeg også dette som en Guds ledelse. I mellomtiden hadde jeg avlagt
eksamen fra det ortodokse presteseminaret i Bulgaria, og det tror jeg er
verdifullt i nettopp dette arbeidet.
Med papir derfra åpnes dører, spesielt i denne delen av verden.

Hvordan skal du lede teamet?
Jeg har noen klare prinsipper:
- Være lydig mot det Gud sier til
meg
- Tjene Guds tjenere i Europa
- Være en god forvalter av Guds
ressurser, og lære godt forvalterskap videre
- Hjelpe land som ikke har eget mcf,
og styrke mcf-organisasjoner som
trenger det.
Nå er det spesielt viktig med en god
overgang fra den tjenesten Rainer
har hatt. Min oppgave blir først og
fremst å lytte til han, og lære av dem
jeg møter i tjenesten. Og så tror jeg
at Gud vil si meg en hel del, kanskje
gjennom Rainer og andre. Jeg regner med at Rainer fortsetter i teamet, og i tillegg har vi Igor Sawicki fra
Polen og britene Mike Terry og
Mark Hibbert-Hingston som deltar
på deltid.
Bibelsk lederskap er å tjene dem
man leder. Jeg vil prøve å følge det
prinsippet. Først må jeg lære av de
andre med lang erfaring, så skal jeg
tjene dem. Slik skal vi gjøre det hos
oss! Jeg ser for meg mange oppgaver nå, men jeg må starte med å reise rundt og møte folk. Og nå er jeg
jo her i Lübbecke og blir kjent med
dere. Viktigst er likevel at jeg alltid
passer på å be om Guds ledelse.
Vi har et fint konsept i uttrykket
Pray and Plan – i den rekkefølgen!
ToBe

ENSOM SVALE I HELLAS
Vasilious Mamoulos representerer
ingen gruppe og ingen organisasjon.
Han deltar i Lübbecke som en enslig
kristen evangelisk offiser fra sitt
land, og han har med seg sin kjære
Maria. Vasilious deltok på Europakonferansen i London i 2009, og forteller med stor begeistring hva det
betød for han å treffe kristne militære fra andre europeiske land. Han
trekker også frem kontakten med
vår egen styreleder Knut Are Seier-

stad, som han har truffet i jobbsammenhenger som offiser i hæren.
Vasilious forteller at det foreløpig
ikke er mulig å danne kristne foreninger i det greske forsvaret, og at
den greskortodokse kirken ikke aksepterer kristne fra andre trossamfunn i forsvaret. Han hadde kontakt
med flere offiserer som var pinsevenner. De fikk problemer med karrieren, og måtte etter hvert slutte i

Vasilious og Maria Mamoulos

forsvaret. Vasilious har et sterkt ønske om å kunne etablere en tverrkirkelig organisasjon, et mcf i Hellas,
men innser at det er langt frem til at
dette kan realiseres.
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LEDER
Kjære MKF venner
Årsmøtet nærmer seg igjen – den
største samlingen i MKF gjennom
året. Denne gangen skal vi til Setermoen. Et meget passende valg
– det var her MKF i sin tid ble
startet. Og enda mer passende fordi Setermoen er midt i Hærens
kjerneområde i nord. MKF er til
for oss i Forsvaret, og spesielt ønsker vi å være et fellesskap for de
som nå drar til operasjoner i utlandet som en normal del av tjenesten
i indre Troms. De er det mange av
nå for tiden.
Vårt fellesskap er ikke så stort, allikevel er det levende. Når vi ser
fremover er det viktig at vi ikke
fortaper oss i fortiden, men hele
tiden ser aggressivt fremover for å
finne Guds vei videre for oss. I
Matteus evangeliet står det en liknelse om en mann som skulle dra
utenlands. Han overlot alt han eide
til tjenerne sine – en ga han fem
talenter, en annen to og en tredje
én talent (Matt 25, 15-30). Hver
av dem fikk etter det de hadde
evne til – ingen fikk med andre ord

mer å håndtere enn de kunne klare!
Etter lang tid kom mannen tilbake
for å se hva resultatet hadde blitt.
De to som fikk mest hadde gått ut
og tjent like mye som de hadde
fått. Den som bare fikk en talent
hadde imidlertid gjemt den i jorden,
og ikke tjent noe. De to første fikk
ros av sin Herre og del i hans glede, den siste feilet prøven. Denne
liknelsen kan vise oss flere ting. En
av dem er å holde fast ved det vi
har, av frykt for å miste det. Det er
ikke noen opsjon i Guds rike. Vi må
hele tiden gå offensivt til verks,
både i våre egne liv og med MKF.
Dette er ikke en uoverkommelig
oppgave. I liknelsen sier Jesus klart
at ingen av dem fikk mer å styre
over enn de hadde evner til. Dette
handler med andre ord om vår egen
innstilling og vilje til å forvalte det
Herren har gitt oss, heller enn om
vi er i stand til å klare utfordringene. For å forstå denne liknelsen
fullt ut må vi også huske på at det
er Jesu nåde som frelser oss, ikke

hvor mye vi klarer å levere. Allikevel er dette en påminnelse til
oss om å være fremoverlente når
vi går inn i et nytt år med MKF.
Jeg gleder meg til å møte flest
mulig av dere på Setermoen, og
dele tanker med dere om hvordan
vi kan være progressive i forhold
til å finne Guds vei videre for vårt
fellesskap!
Med vennlig hilsen

MILITARES EVANGELICOS
PORTUGAL
MEP er forkortelse for navnet på
vår portugisiske søsterorganisasjon –
dvs: dette er ikke helt riktig. MEP er
en av de få militære kristne organisasjonene som egentlig ikke er økumeniske, som MKF hos oss, men
arbeider for å knytte sammen de
evangelisk kristne.
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Pensjonert militærflyver og ivrig saksofonspiller Samuel Cóias deltok på
Lübbecke-konferansen sammen
med sin kone Maria José. Han forsikrer at MEP samarbeider godt med
den katolske kirken i landet, og at de
evangeliske kirkene har en klar målsetning om å bygge opp gode kristne

fellesskap for alle troende i forsvaret. Et av ønskene er å få ansatt en
evangelisk feltprest.
MEP ble stiftet i 1994, og ble offisielt godkjent av forsvarsdepartementet i 2001. I Portugal, som i en rekke
andre land, er det viktig med offisiell

godkjenning for å kunne drive organisasjonsarbeid åpent i det militære.
Organisasjonen skiller seg også ut
fra vår egen og mange andre ved at
den organiserer både politi, sikkerhetsvakter og fengselsansatte i tillegg til «all ranks» i forsvaret. Samuel forteller at de sannsynligvis også
snart får kristne brannmenn med i
MEP. Det er i dag 102 medlemmer i
organisasjonen, og ca 250 «venner
av MEP»

punkt i MEP. Her holdes det ukentlige møter, og ellers arrangeres det
nasjonale konferanser, retreater og
grillfester. Organisasjonen har også
jobbet for å etablere tilsvarende fellesskap i portugisisktalende afrikanske land som Angola, Mosambik,
Kapp Verde, samt det lille øysamfunnet Sao Tome e Principe. MEP
har satset mye på utdeling av Nytestamenter, både i Portugal og i disse
afrikanske landene.

Organisasjonen har sterkest tilslutning fra luftforsvaret, og hovedbasen
ved Lisboa regnes som et tyngde-

Du kan lese mer om MEP på nettsiden:
www.militaresevangelicos.com

Samuel fra Portugal spiller saxofon

INGEN ER SÅ
TRYGG I FARE
Et omfangsrikt semester på livets skole
i Meymaneh, Afghanistan.

Seks måneder er bare et lite kapittel i livets historie. Vel hjemme er
jeg styrket og klar for et nytt fantastisk år i grønt.
Aldri alene – Gud er nær
Ingen er så trygg i Fare som
Guds lille barneskare. Første
strofen i barnesalmen er en viktig
påminnelse. Guds løfter er viktig
når hverdagen blir tøff.
Bibel og bønn gir derfor en god og
fredfull start på dagen. Tema og
andakter oppleves ofte som guddommelig regissert for å forberede
meg til det jeg møtte. En stadig
påminnelse på at jeg er trygg i
Herrens hender.
Virkelighetens vakuum
Med opplevelse kommer erkjennelse. Erkjennelsen av å bli sugd inn
i krigens realitet. Fokuset er på

operasjoner og strategi i Faryab.
Opplevelsesspekteret er stort. Vonde opplevelser som døde og skadde.
Gode opplevelser fra vellykkede
operasjoner og fremsteg hos afghanske sikkerhetsstyrker.
Flere store mediesaker sitter friskt i
minne. Men nyheten som kommer
hjem er ofte kun et lite innblikk.
Vendinger og reaksjoner skaper
frustrasjon også for oss. Men
diskusjonen og lærdommen av andre
vendinger gir glede og håp. Nå
hjemme innser jeg at selv vår opplevelse er liten i et større puslespill.
Utgjør forskjellen sammen
Selv om ikke hver kamp vinnes betyr
vi mye for mange. Hver kontingent
er bare én etappe. Afghanerne er
avhengig av godt lagspill med ISAF
som helhet. Vi gjør en viktig innsats.

Derfor er jeg stolt og takknemlig
for mine kollegers innsats.
Jeg vil avslutte med noen strofer
fra Rudi Mynteviks sang «Verdens håp» som et tilbakeblikk på
innlegget mitt i Fokus 3-2010:

Lyset det er sterkere enn
mørket.
Midt i motgang og i trengsel
kommer du med liv.
Jesus, du er kjærlighet
og kjærligheten overvinner
hatet.
Jesus, du er verdens håp
og håpet, det er sterkere enn
døden.
Stephen Olsen
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RMH - EN SKIKKELIG HØYFJELLS OPPLEVELSE
Ønsker du å vokse som kristen i
de amerikanske høyfjellsomgivelsene i Rocky Mountain?

visjon for tjeneste
som misjonær i
det militære.

– Rocky Mountain High (RMH) var
en fantastisk opplevelse. Jeg møtte
mange fantastisk flotte folk som virkelig satte Guds ord inn i hverdagen.
Det var mye fysisk aktivitet om dagen. Om kvelden ble våre aktiviteter
og utfordringer koblet opp mot Bibelen, forklarer kaptein Synnøve Nilssen. Hun og flere andre fra MKF
har tidligere deltatt på en litt annerledes sommerleir for militære.

Høydetrening
og mestring
RMH gir deg
muligheten å tilbringe tid med
Gud i hans fantastiske skaperverk, i fellesskap
med andre troende og erfarne offiserer. Programmet byr på flere utfordrende friluftsaktiviteter som terrengsykling og klatring. En flerdagers backpacking marsj til en 14000
fots topp er hvertfall et høydepunkt.

Engasjement for Jesus
Rocky Mountain High (RMH) er et
utendørs aktivitetsprogram som fokuserer på Bibelens prinsipper og
Jesu karakter som førsteklasses eksempler på lederskap. RMH er utviklet for å formidle vilje og evne til å
opphøye Jesus Kristus i det militære
samfunnet for fremtidige offiserer,
står det blant annet på RMH-nettsidene.
RMH-målene er: Oppmuntre personlig engasjement for Jesus Kristus
som Herre. Undersøke grunnleggende ledelsesprinsipper som er eksemplifisert i Jesu liv. Formidle en klar

– Alt var bra. Friluftslivet og raftingen var kanskje det morsomste.
Rapelleringen det mest skremmende. Fjellvandringen var flott, spesielt
følelsen av angst da vi måtte skynde
oss ned fra en åskam da det kom et
tordenvær mot oss. Naturen var fantastisk og andre matskikker var
spennende, utdyper hun.
Selv normal fysisk aktivitet er mer
slitsomt i høyden. Spring Canyon ligger på 2 743m høyde og deltakerne
vil gå enda høyere. Derfor anbefaler

arrangørene å forberede seg fysisk i
forkant for å gjøre oppholdet mer
behagelig og gjøre deltakere mindre
utsatt for skader og høydesyke.
– Vi kom 2-3 dager på forhånd for å
akklimatisere oss til høyden, det er
nok lurt. Å drikke nok vann er en
utfordring for å unngå høydesyke.
Har du normal fysisk standard går
det nok greit, sier kaptein Nilssen.
Medlemmer som ønsker å delta på
RMH kan søke om økonomisk støtte fra MKF
Vil du vite mer?
Gå inn på nettsiden:
http://www.springcanyon.org/
rockymountainhigh.html

SAILING RETREAT I
NEDERLANDSKE FARVANN
14-19 august kan du seile og studere bibelen på innsjøen Ijsselmeer
og i Nordsjøen. Seilingen starter fra
den lille byen Stavoren, og båten De
Arend er en gammel frakteskute.
Prisen for deltakelse er 190 euro, og
det stilles ikke krav til seilererfaring.
Tidligere deltakere har uttrykt stor
begeistring for dette opplegget, og vi
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hadde en grundig omtale av fjorårets
seiling i forrige nummer av Fokus.
Nærmere informasjon og påmeldingsskjema finner du på www.mm-i.org.uk.
Du kan også få mer informasjon
gjennom MKFs sekretær Steinar
Høyland, tlf 93649460

DRANGEDAL 2011

1-3 JULI

UNGDOMMELIG FELLESSKAP
AKTIVITETER - RETT FOKUS!
IKKE for pensjonister IKKE for (vanlige) generaler
- men for DEG som fortsatt
er ung og sprek!
Med eller uten kjæreste (!), med
eller uten hund :-)
KOM til Drangedal!
Finn Oscar Karlsens store gård
og de nærmeste omgivelsene i Drangedal i Telemark inviterer til en flott
helg med aktiviteter og fellesskap!
Og fokus på vårt internasjonale motto:

Det er greit hvis du gir beskjed så
tidlig som mulig om du blir med! Vi
regner med at flere nå står klare til å
melde seg på!

ALL ONE IN CHRIST JESUS!
1-3 juli er reservert hos fam Karlsen, der det er god plass til mange!
Der der er hjerterom er det husrom blir det trangt inne er det bare å
overnatte ute!
Vi forventer deltakere fra flere andre land, så dette blir en spennede
og internasjonal helg! Aktiviteter kan
bli fjellklatring, kajakkpadling, leirdueskyting, bading osv. Deltakerne påvirker i stor grad programmet!

PÅMELDING
Send navn, e-post og mob nr til:
post@mkf.no eller ring vår sekretær Steinar Høyland på
93649460 for påmelding eller
informasjon.
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BØNNELISTE
Jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag.
(Fil 1,6)
- Takk for den inderlighet, den
åndelige styrke og det engasjement som vi registrerer hos
kristne offisersvenner i mange
land, ikke minst i Øst-Europa
- Be for den nye teamlederen for
MMI i Europa, Grozdan Stoevski fra Bulgaria. Takk for at
denne unge mannen vil bruke
sin brede kompetanse til støtte
for mcf-grupper i mange land
- Be om at alle barrierer som vi
mennesker har reist mellom kirkesamfunn og grupper av kristne må brytes ned

- Be for vår konge og den kongelige familien. Takk for at Kongen
tydelig har markert at han ønsker
å være leder for en kirke som er
sterk og klar på evangeliets sanne grunnvoll

- Be for forsvarsministeren og
vår militære ledelse, for feltprosten, hans stab og feltprestene ved avdelinger og skoler,
og spesielt ved våre enheter i
Afghanistan

- Be for årskonferansen på Soltun
ved Setermoen 8-10 april. Be om
bra oppslutning, konstruktive forhandlinger og godt fellesskap

- Be for den spente situasjonen i
en rekke araberland. Be om
fred, frihet og demokrati, og at
kristne i disse områdene må få
frihet til fellesskap og vitnesbyrd

- Be for vår president, styret, Fokus-redaksjonen og lokale kontaktpersoner. Be om at MKF på
lokalplan må finne gode fellesskapsformer

- 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

HELLIGE KRIGERE OG KORSTOGENE
Torbjørn Olsen kommenterer artikkelen i forrige Fokus om dette emne

Jeg takker
for den omfattende, interessante
og opplysende artikkel «Hellige krigere» om
korstogene i siste nummer av «Fokus». Dette er et tema som det kan
være god grunn til å gjøre mer present, og med et litt bredere blikk enn
den rene fordøm-melse som preger
mye som er skrevet og sagt hos oss.
Derved er det ikke sagt at dette er
en historie som vi som kristne skal
være stolt av. Her er det mye å gjøre
bot for!
Men jeg har et par bemerkninger til
artikkelen:
Først setningen: Han (dvs. paven)
understreket at alle riddere ville
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få syndsforlatelse og himmelsk heder som takk for denne store innsatsen. En slik formulering er i det
minste misvisende. For kun Gud kan
gi syndsforlatelse, og det av nåde.
Det er kristendom, og det mente
også paven i 1095. Her skjer det nok
en sammenblanding med «fullkommen avlat» eller «full avlat» som
nevnes innledningsvis. Dette er stort
sett uforståelig utenfor katolsk sammenheng hvor man i likhet med Det
gamle testamente (jf. 2.Sam 12, 1314) forener tanken om syndsforlatelse av nåde med «timelig straffer»
for gjort synd i form av en eller annen form for bot. Det var denne bot
som så ble «omvandlet» til noe positivt - i likhet med fengselsstraff som
kan erstattes av samfunnsstraff i vår
tid. Det positive kunne være alt fra å

kjøpe krigsfanger fri fra muslimsk
fangenskap til å bygge kirker eller
broer som gjorde kirkeveien enklere.
Dette ble «verdsatt» ved nærmere
definerte avlater. Den største av de
positive ting var å risikere, ja, gi livet
sitt i kamp for det gode, og derfor
«fullkommen avlat». Men uten å ta
med botstenkningen blir alt bare rot,
og man ender opp i utsagn som
syndsforlatelse for krigsinnsats.
Så det minst like alvorlige som kanskje henger sammen med det forrige, nemlig overskriften «hellige krigere» som jo også er en boktittel og
går igjen flere ganger. Jeg kjenner
ikke til at «hellig krig» eller «hellig
kriger» er noe autentisk betegnelse
på korstogene og korsfarerne. Det
klassiske begrep er «rettferdig krig».

Det betydde at man mente en krig
som var legitim, ja, sågar moralsk og
etisk positiv, fordi den oppfylte visse
kriterier. En effektiv krig mot den
opplevde muslimske trussel kom inn
under denne krigskategori. Men
trekkes begrepet «hellig» inn, gjøres
krigen til noe mye mer, til en slags
kristen religiøs «kultisk» handling.

For å finne en slik krigsforståelse må
man over til andre religioner. Det
tjener neppe noe positivt å blande
dette begrep inn i beskrivelsen den
kristne korstogsforståelse.
Til slutt: Det finnes en meget interessant og lesverdig historisk roman
på norsk om johannittenes siste tid

og nederlag på Rhodos, samtidig
med reformasjonen lengre nord i
verden: Bo Giertz: Ridderne på
Rhodos (Lutherstiftelsen 1973 ;
Sambåndets forlag 1996). Da jeg i
1985 tjenestegjorde i Syd-Libanon,
dro jeg på leave til bl.a. Rhodos og
gikk opp kampområdene med romanen som guidehåndbok.

MILITÆR VALFART TIL LOURDES

De 38 norske pilegrimene i 2009 samlet på trappen til St Olavs kirke i Oslo før avreise

Pilegrimsstedet Lourdes
Byen Lourdes ved foten av Pyreneene har ca 17000 innbyggere.
Hvert år besøker nærmere 6 millioner pilegrimer denne byen. Rundt
15 000 soldater kommer hit under
den militære valfarten.
Det egentlige pilegrimsmålet i
Lourdes er en grotte i utkanten av
byen. I denne grotten hadde 14 år
gamle Bernadette i alt 18 åpenbaringer i 1858. Hun fikk beskjed om
å drikke av kilden, vaske seg i den

og spise de urtene som vokste der.
Det var ingen kilde i grotten da, men
dagen etter skrapte hun i jorden og
det piplet frem vann. Vannet har
fortsatt å strømme ut fra grotten
frem til i dag.
Det ble straks bygget et enkelt kapell i grotten, og noen få år senere
ble dette erstattet med en kirke. Pilegrimene begynte å strømme til, og
rundt 1900 ble det reist en stor basilika for de tilreisende. Men tilstrøm-

ningen økte og kirkene ble snart
for små. I 1950-årene ble det bygget en enorm underjordisk kirke
som rommer 30 000.

Stadig flere mennesker legger ut
på pilegrimsvandring eller pilegrimsreiser. I mai drar en gruppe på ca 30 norske soldater og
befal til Syd-Frankrike. Det har
de gjort i snart 40 år!

år vært arrangert pilegrimsreiser fra
Norge til Lourdes i Syd-Frankrike.
Lourdes kan selvsagt besøkes av
hvem som helst, men det spesielle
med disse organiserte pilegrimsreisene er at de kun er beregnet på militært personell.

mer som drar til den lille byen. Den
militære pilegrimsreisen, eller valfarten, ble initiert like etter krigen av de
katolske kirkene i Frankrike og
Tyskland som et brorskaps- og forsoningstiltak. Norske soldater har
deltatt i valfarten siden starten på
70-tallet, og det var katolske prester
knyttet til Feltprestkorpset som dro
det hele i gang, og som fortsatt er

Her i landet fikk vi en renessanse
med pilegrimer til Nidaros fra 1997,
men da hadde det allerede i mange

Pilegrimsmålet Lourdes er det mest
besøkte i den kristne kirke, med et
årlig antall på ca. 6 millioner pilegri-

Helt fra Bernadettes åpenbaringer
i 1858 er det rapportert om helbredelser av mennesker som har besøkt kilden. Mange av disse er
fullstendig medisinsk uforklarlige
og er erklært for mirakuløse.
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ledere for valfarten. Entusiaster som
maj Torbjørn Olsen og kapt Sigurd Markussen har stått bak den
norske deltakelsen i mange år. De
har for lengst gått over i sivil prestetjeneste, men finner gjerne frem uniformen når de skal på valfart sammen med rundt 30 norske soldater
og befal. Underveis og vel fremme i
Lourdes møter de andre militære pilegrimer fra mange andre land, totalt
ca 15 000!
Selv om hele rammen og det meste
av programmet under valfarten er

katolsk, pleier det også å følge med
en luthersk feltprest fra Norge. Og i
pilegrimsbyen Lourdes holdes det
også luthersk gudstjeneste. Det settes ikke krav til hverken tro eller kirketilhørighet for norske deltakere.
De fleste er lutheranere, men her
deltar både pinsevenner, agnostikere,
ateister og selvsagt noen katolikker.
Betingelsen for deltakelse er at man
bærer uniform og opptrer i en samlet
militær enhet, at man deltar i det
oppsatte programmet, og at man representerer Norge og Forsvaret på
en verdig og god måte.

Årets militære valfart finner sted
16 – 25 mai. Påmeldingsfrist er 1
april. Det er utgitt en brosjyre med
grundig informasjon og veiledning
om påmelding. Den kan hentes frem
på www.nuk.no
ToBe
PS: Hvis du har tatt vare på gamle Fokus, så kan du lese mer om
disse pilegrimsreisene i nr 4/2004
og nr 1/2005

PILEGRIMSGUDSTJENESTE I
FROGNER
Den tradisjonelle MKF-gudstjenesten ble avholdt 12. desember
2010 i Frogner kirke. Samlingen ga en bekreftelse på menigheten som støtter MKF.
MKF-soldater og støttemedlemmer
er spredt over hele landet og verden.
Da er det godt å samles i fellesskap.
Enn hvor vi er og uansett stilling er
vi alle i Guds familie. Sammen er vi
sterke. Bønnen og salmen «Tenn
lys» som årlig synges i advent var
derfor spesielt aktuell for MKF:
Tre lys skal flamme for alle som
må sloss. For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle
folk er ett. Tenn lys for dem som
kjemper for frihet og for rett.
Hold blikket mot målet
Støttespiller og sokneprest Rut Ugland var liturg. Krigsskoleprest major
Are Eidhamar stod for prekenen.
Prekenteksten var fra Jes. 35, 3-10 Jesaja profeterer om pilegrimsveien
for Guds folk fra Babylon og tilbake
til Israel.
– Advent er en slik pilegrimsreise
gjennom de ulike søndagene og fram
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til jul. Vi kan ikke gå på denne veien
uten å være takknemlig - og holde
blikket mot målet, barnet i krybben,
og alle våre ulike medvandrere. 3.
søndag i advent peker også på kampen for rettferdighet og frihet, oppsumerer major Eidhamar.
MKF var godt representert på adventsgudstjenesten. Både militære i
uniform, flere familier og støttemedlemmer møtte.
Kirkekaffe & bønnetjenesten
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe sammen med flere fra Frogner
menighet. Her fikk MKF fortelle om

aktiviteter og nyheter. Støttemedlemmer i bønnetjenesten fikk også
anledning å hilse på noen av de som
er bedt for.
Æresmedlemmer og MKF-medgrunnlegger Atle Brundtland kom
helt fra Sola i Rogaland. Spesielt
hyggelig var det også å ha familien
til oberstløytnant Lunde som akkurat
da var tjenestegjørende i Afghanistan representert.
(Journ. anm: Det var også en glede å selv akkurat rekke tilbake
fra utenlandstjeneste til adventsgudstjenesten.)
SO

INTERNASJONALT
FELLESSKAP

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.

AMCF
Association of Military Christian Fellowships er et internasjonalt fellesskap
for nasjonale
kristne militære organisasjoner
(MCF) i mer
enn 100 land,
og har som
motto All
One in Christ
Jesus. AMCF
ledes av en
president og
14 regionale
visepresidenter.
Torbjörn Boström
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 MMI. AMCF samarbeider
også med andre internasjonale kristne
organisasjoner, bl a Navigatørene.

ACCTS
Association for Christian Conferences,
Teaching and Service har som hovedoppgave å støtte kristne militære fellesskap og enkeltpersoner knyttet til de
militære styrker over hele
verden. I tillegg til de etablerte nasjonale fellesskap i mer
enn 120 nasjoner, har
ACCTS kontakt med enkeltpersoner i
ca 30 land,
blant annet i
Cal Dunlap
mange land
hvor det ikke
er tillatt å bekjenne troen på Kristus i
forsvaret. ACCTS har sitt hovedkontor i

Denver, Colorado i USA. ACCTS'
misjonsvirksomhet drives meget effektivt av en håndfull ansatte og ca
40 frivillige medarbeidere, de fleste
pensjonerte offiserer. Leder er pensjonert kommandørkaptein Cal Dunlap.

MMI
Military Ministries International driver sitt arbeid i Afrika, Europa, SydAsia og Midt-Østen. De ca 10 frivillige medarbeiderne satser spesielt på
oppsøkende virksomhet og
personlige
kontakter
med hensikt å oppmuntre,
støtte og
be for
kristne i
forsvaret.
Etter frigjøringen
Jos McCabe
av Østeuropa har MMI fått være med på en
fantastisk oppblomstring av nye
kristne fellesskap og bidratt vesentlig til brobygging mellom kirkesamfunnene. Hovedkontoret ligger i Aldershot i England. Leder for 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
Arbeidet i ACCTS og MMI
kan støttes økonomisk gjennom konto 9791.11.10567,
MKF, Boks 52, 4862 Eydehavn

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
Sekretær
Maj (r) Steinar Høyland
Karl Hansens vei 8, 4810 Eydehavn
tlf 37 08 61 31 mob 93 64 94 60
e-post: post@mkf.no
Kasserer
OK John Arild Korsnes
Rising Terrasse 63B, 3716 Skien
mob 97 00 73 66, e-post: kasserer@mkf.no
Tj: Kolsås, FLO/I

0537.08.34069
E post: post@mkf.no
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Returadresse
MKF
Postboks 52
4862 EYDEHAVN

MKF KAN KONTAKTES PÅ FØLGENDE MÅTER
MKF, Postboks 52, 4862 EYDEHAVN
E-post: post@mkf.no Web: www.mkf.no
Tlf: 93 64 94 60

KONTAKTPERSONER
Skjold garnison
Heggelia/Bardufoss
Bodø
Værnes
Bergen
Sola flystasjon
Vatneleiren
Kjevik
Kolsås
Akershus
Krigsskolen, Linderud
Huseby, Garden
Kjeller
Rygge
Terningmoen
Rena
Luxembourg

Kristoffer Haugenes
Jørn A Nordeng
Karl Christan Kviseth
Elling Erichsen
Bård Fyhn
Ingve Horgen
Idar Sirevåg
Inge Hopland
John Arild Korsnes
Palle Ydstebø
Knut Arne Aandstad
Christian Filberg
Anton Vooren
Stig Ravnemyr
Roar Knudsen
Stephen Olsen
Annie Henriksen Bakkland

tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf

97048870
95294646
93628464
97072716
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98675773
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91351273
67863381
99436753
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92423420
69238016
62592521
40029638

REDAKSJONEN FOKUS
Redaktør: Tormod Berger, Øvre Skaugvei 24, 1911 FLATEBY, Tlf: 64928482, mob: 48044289 E-post: fokus@mkf.no
Redaksjonsmedarbeider: Stephen Olsen, mob: 40029638 E-post: olsen@army.no
Desktop/layout: Steinar Høyland, Karl Hansens vei 8, 4810 EYDEHAVN, Tlf 37086131, mob: 93649460 E-post: post@mkf.no

