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Evigheten
Livet minner oss ofte på at vårt opp-
hold her på jorda er begrenset i tid,
enten vi er midt oppe i militære ope-
rasjoner eller vi ser på dagens ny-
hetsbilde. Død og elendighet finnes
over alt i store mengder. Mange ten-
ker ofte på de store spørsmålene:
hva er meningen med livet, hvorfor
skjer det så mye ondt, hva skjer etter
døden osv. Vi som tror på Bibelens
Gud vet jo alle svarene, men har
ikke alltid vært tydelig på dette. Jeg
vil oppmuntre til både å studere sva-
rene og å gi dem ut fordi alle men-
nesker trenger dem. Nå vil jeg sette
lyset på et par slike svar.

For det første er det viktig å være
klar på at mennesket er en evig sjel,
skapt i Guds bilde for at vi skulle ha
fellesskap med Ham, men med en fri
vilje til å velge Ham bort. Når vi dør,
er det bare kroppen som dør, sjelen
lever videre fordi Gud har lagt evig-
heten ned i hvert eneste menneske.

Hvor skal jeg så tilbringe evigheten?
Her har Gud et binært svar: himmel
eller helvete. Mange vil ikke høre
om helvete, det er forbeholdt spesiel-
le svovelpredikanter å preke om
det... Men sannheten er jo at Jesus
selv snakket mye om dette. Bare i
Matteus evangelium nevner han det
minst ti ganger, som f eks til farise-
erne:» Slanger og ormeyngel! Hvor-
dan kan dere unngå å bli dømt til
helvete?»

Hvordan er livet i himmelen? Helt
ubeskrivelig bra! Himmelen er for
dem som står oppskrevet i Livets
bok. Han sa selv at Han er den
eneste veien til Gud. De som tror på
Jesus som sin frelser, skal tilbringe
evigheten sammen med Ham. Ved
den endelige dom vil folkeslagene bli
ført fram for Guds domstol. Der vil
de bli skilt i to store grupper. Den
ene blir sendt til evig pine, den andre
til evig fellesskap med Gud og Jesus
i himmelen.

Så vi har alle en fri vilje mens vi le-
ver her til å forme vårt liv i evighe-
ten. Når vi vet hvilke alternativer
som reelt befinner seg der, blir det
heller ikke vanskelig å velge: Et vå-
kent og sterkt liv med Jesus som

smitter over til sambandsmannen,
styrmannen, kokken, crewchiefen,
troppsjefen, stabsarbeideren og ge-
neralen! For Gud er ingenting umu-
lig, Han gjør det som er umulig for
mennesker mulig når vi starter å
samarbeide med Ham. Han ønsker
jo at vi alle skal tilbringe evigheten
sammen!

I Guds kalender befinner det seg
også en dag lenge før dommen hvor
alle de som døde i troen, eller tror
nå, blir rykket opp i himmelen for å
feire bryllupsmåltid sammen med Je-
sus. Vi er bruden, Han er brugdom-
men. Ingen vet når denne dagen er.
Jesus sier at vi må holde oss åndelig
våkne og ikke la våre lamper slukne,
slik de fem uforstandige jomfruene
som ventet på brugdommen gjorde.
De fikk ikke slippe inn til bryllups-
måltidet. Gjennom denne lignelsen
forklarer Jesus hvor viktig det er for
oss som tror på Ham, å stadig holde
troens flamme brennende. Jeg kan
ikke lene meg på andres tro eller en
tro som jeg en gang hadde. Det som
teller er den troen jeg har på Jesus
her og nå!

Tormod Berger

IIIII      FOKUSFOKUSFOKUSFOKUSFOKUSDette nummeret skulle i utgangs-
punktet konsentreres om årskon-
feransen og alt det fine vi fikk
oppleve på Soltun i Indre Troms.
Men etter at vi egentlig hadde
passert deadline tikket det inn fle-
re alvorlige meldinger som vi rett
og slett ikke klarte å la ligge. Kir-
kenes verdensråd, med sin norske
leder Olav Fykse Tveit, har lansert
begrepet «rettferdig fred» som er-
statning for «rettferdig krig», og
mener tydeligvis at tiden nå er
inne til at despotiske statsledere og

opprørere skal temmes med overta-
lelse og gode argumenter. I tråd med
denne pasifiseringsfilosofien har avi-
sen Vårt Land kjørt en kampanje
med innlegg fra folk som vil fjerne
feltprestene, eller i alle fall sørge for
at de blir sivile. Her ligger det krutt
for flere nummer av Fokus frem-
over! Redaksjonen beklager at bla-
det kommer ut senere enn vi hadde
planlagt, og tar sjansen på at det

fortsatt er grunnlag for å ønske alle
våre lesere en riktig god sommer!
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Gleden over å komme
sammen
Hva var det beste med årskonferan-
sen? Jeg tror at vi som deltok på
Soltun i april har forskjellige svar,
men jeg er sikker på at alle opplevde
at det er noe spesielt godt med det å
komme sammen. Noe som ligger
dypt, noe som vi ikke så lett klarer å
sette ord på.

For noen av oss er det alltid noe spe-
sielt med å komme til Soltun ved Se-
termoen i Indre Troms. Dette stedet
er litt «vårt». Det var her en liten
gruppe startet KBS for 29 år siden,
og vi har vært her mange ganger et-
terpå. Historien vår sitter liksom i
veggene!

Årets årskonferanse ble lagt til Soltun, en åndelig oase ved Setermoen i Indre Troms. De fleste som var med
kjenner dette stedet meget godt, for resten av deltakerne var møtet med Soltun en ny og god opplevelse

SAMLING PÅ SOLTUNSAMLING PÅ SOLTUNSAMLING PÅ SOLTUNSAMLING PÅ SOLTUNSAMLING PÅ SOLTUN

Samtidig er det godt å heve blikket
fra nostalgiens rom. Og kjenne at
det rett og slett er godt å møtes.
Den store gleden over å møte gamle
venner, og den like store gleden over
å se at unge militære menn og kvin-
ner fortsatt søker seg til vårt felles-
skap. Det gir en bekreftelse på at vi
ikke er en veteranklubb, men at vi
ser fremover, at det fortsatt er mulig
å kombinere disse to perspektivene.

Guds ord står alltid i sentrum, det
gode evangelium, sangen, gleden, de
gode samtalene, bønnene. Vi trekker
frem gode minner og gode opplevel-
ser, vi deler håp og gode ønsker for
egne liv og for vår organisasjon. Og
kjenner at det er godt å legge alt
frem for Herren, og at vi i dette fel-

lesskapet aldri spør om rang eller
alder eller kirketilhørighet. Alt det
blir uvesentlig.

Fredag kveld
Vi var rundt 20 som startet opp på
fredag kveld med presentasjon og en
kort orientering om hva som skjer
rundt i landet vårt. På Rena er det
samarbeid med en studentbibelgrup-
pe og planer om å få i gang en lunsj-
gruppe i leiren. På Skjold har det
skjedd mye de siste månedene, og
en gruppe møtes nå hver mandag
kveld i hjemmene. I Oslo-området
har det vært to husmøter med meget
bra oppslutning og program det siste
halvåret, og lunsjsamling i FD og
Forsvarsstaben en gang i måneden. I

8 mai ble i år innviet som Forsva-
rets veterandag. Fredsdagen og
gledesdagen fra 1945 ble knyttet
sammen med en dag for takk og
heder til menn og kvinner som
kjempet for denne freden � ofte
med store personlige tap og lidelser.
I Rena leir holdt feltprest Fredrik
Øverland feltgudstjeneste på denne

Forsiden: Tid for minne og heder Foto: Stephen Olsen

dagen.  Han påpekte den historiske
betydningen 8. mai hadde for Norge
etter andre verdenskrig, og sa at det-
te er en tid for å minnes våre falne
soldater, og hedre hverandre. Han
viste også til Forkynneren 3 i denne
sammenhengen:
Alt har sin faste tid, alt som skjer
under himmelen, har sin tid.

Tilstede var neste kontingent, PRT
17, som snart skulle deployere til
Afghanistan, dessuten deltok øv-
ingsledelse og andre soldater fra
Rena leir, brigader Tor Sæther,
rådmannen og ordfører i Åmot
kommune og fornyings-, admini-
strasjons- og kirkeminister Rigmor
Aasrud.
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Bergen har den store aktiviteten for
et par år siden avtatt merkbart, men
medlemmene har god kontakt med
hverandre og treffes i blant. Det har
vist seg at virksomheten ved Forsva-
rets skoler varierer mye, og nettopp
nå er det et fellesskap under opp-
bygging på Krigsskolen på Linderud
i Oslo.

Naturligvis avsluttet vi dagen med
Guds ord. Vår styreleder Knut Are
Seierstad delte med oss noen tanker
rundt Ef 1,15-23: Vi skal ikke holde
opp med å takke Gud i våre bøn-
ner!

Lørdag
Denne dagen var det tett program
med både morgenbønn og bibeltime
før vi gikk ned til Bardu kommune-
hus til temamøte om Forsvarets ver-
digrunnlag. Dette møtet var åpent
for alle, men oppmøtet fra lokalbe-
folkningen var tynnere enn vi hadde
håpet. Til gjengjeld var innleggene
både klare og meget gode, og debat-

ten var også fin. (Vi har referert fra
temamøtet på side 11).

Men aller først ledet Stephen Olsen
oss i morgenbønn, og leste fra 4
Mos, kap 13. Han sa at vi har all
grunn til å takke Gud for at vi var
nettopp her, at Han vil noe med hver
enkelt av oss, og at Han vil gå med
oss og hjelpe oss i de oppgavene vi
går inn i.

Brian Parker var oppfordret til å ta
opp samme tema i sin bibeltime som
han hadde hatt et par måneder tidli-
gere under lederretreaten i Lübbec-
ke, konsentrert om 2 Tim, kap 2 �
Paulus� «svanesang».  Dette temaet
ble referert i forrige nummer av Fo-
kus.

Årsmøtet
Det formelle årsmøtet var naturligvis
en meget viktig del av det hele, og
det var lite dramatikk denne gangen.
Vårt fellesskap må atter en gang re-
gistrere at regnskapet går med un-
derskudd, først og fremst på grunn
av manglende kontingentbetaling fra
medlemmenes side. Årsmøtet ved-
tok å øke kontingenten til 300 kr, og
for første gang ble det skilt på med-
lemmer i tjeneste og «reserven».
Sistnevnte betaler bare 200 kr.

Styremedlem Øyvind Drotningsvik
ønsket ikke å stille til gjenvalg, og
Bård Fyhn hadde bedt om å få tre
ut av styret etter ett år. Det ble bare

valgt ett nytt styremedlem etter disse
to; Stephen Olsen.

Storsamling på lørdagskvel-
den
På lørdagskveldene møtes gjerne en
gjeng soldater og sivil ungdom på
Soltun til kombinert hyggekveld og
bibeltime. Denne lørdagskvelden ble
dette opplegget kombinert med
MKFs lørdagsprogram, og det var
meget vellykket! Vi fikk god kontakt
med en del unge mennesker, og de
fant ut litt mer om oss.

AMCFs visepresident for vår del av
Europa, Torbjörn Boström, orien-
terte om den internasjonale virksom-
heten. Han fortalte spesielt om situa-
sjonen i Russland, de baltiske lande-
ne, Polen og Norden. Virksomheten
i Danmark er nå lagt ned, og han ba
oss spesielt om å huske dette landet i
bønn. Han kunne også fortelle at
Syd-Korea nå sender misjonærer til
Øst-Europa. Torbjörn hadde deltatt
på militær pilegrimsreise til Lourdes i
fjor, og fortalte med begeistring om
den gode opplevelsen av fellesskap
på tvers av kirkesamfunnene. Han
fortalte også fra sin deltakelse under
Sailing Retreat i nederlandske far-
vann i fjor sommer.

Brian Parker fortalte med stor hu-
mor og morsomme blanding av norsk
og engelsk fra sin lange karriere på
Bardufoss flystasjon, som en del av
det britiske Clockwork-teamet. Det

Fra storsamlingen lørdag kveld på Soltun.

Gruppen på Skjold, fra v: Kristian,
Kristoffer, Silje og Pål
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startet for hans del med undersøkel-
ser rundt et flyuhell i 1984, og siden
har han vært her mange ganger, og
har for lengst fått Bardufoss og Nor-
ge i sitt hjerte. Noen av oss hadde
hørt Brians spesielle piano-historie
flere ganger tidligere, og håpet at
han skulle fortelle den enda en gang,
og det gjorde han! Og som vanlig
hadde han med seg Joe the Crow,

en hånddukke som helst vil leve sitt
eget liv. Denne gangen delte Joe ut
gaver til bursdagsbarnet Anne Seier-
stad og resten av familien Seierstad.

Vår president, Arnvid Løvbukten,
delte med oss om sine erfaringer fra
den tiden da han traff sin kjære Øy-
dis og møtte samtidig Jesus. Det tok
mange år før det frøet som var sådd
den gang virkelig begynte å spire,
men da opplevde han hva det vil si å
vandre med Jesus. Arnvid under-
streket sterkt hvor viktig det er alltid
å være åpen for det Gud vil si oss,
og at vi lar Han jobbe med oss og
våre liv.

Major Yngvar Nilsen, feltprest på
Heggelia, kom med en personlig his-
torie. Hans mor hadde arvet et
kunstferdig glassmaleri med et en-
kelt kors og ordene Jesus alene.
Dette ble viktig for han da han vok-
ste opp. For, som han sa: «Jesus er
min stedfortreder, Han stiller seg
mellom meg og alle kravene som vi
møter, mine fortvilelser, sår, engstel-
se». Han påpekte at ikke bare «Je-

sus», men også ordet «alene» er me-
get viktig. Det er Han vi kan stole
på, mer enn oss selv. Jesus innbyr til
sin hvile og fred. Han vil gjerne stå
ved roret, hvis vi slipper Han til. Han
er trofast, og holder vakt.

Yngvar Nilsen lærte oss at i Guds
rike er det tre klasser:

1. Jeg og Jesus
2. Jesus og jeg
3. Jesus alene

Utover kvelden fikk vi høre mer om
Soltun, og det ble også avlevert per-
sonlige vitnesbyrd.

Søndag
Torbjørn Olsen ledet oss i morgen-
bønn, og det ble en interessant liten
bibeltime med noen refleksjoner
rundt det evige liv. Torbjørn under-
streket at dette henger sammen med
vårt liv med Jesus her og nå. Dette
handler om tro og ikke hverken lo-
gikk eller dogmatikk. Lasarus� opp-
vekkelse fra de døde var et forvar-
sel på Jesu egen oppstandelse � og
vår!

Som vanlig ble årskonferansen av-
sluttet med gudstjeneste og en hyg-
gelig kirkekaffe. Gudstjenesten ble
holdt i Bardu kirke med Kristian
Aasen som prest. Han snakket om
Jesus som en trussel � en gang mot
både jøder og romere, i dag mot alle
som ønsker å styre over sine egne
liv. Jesus peker på en vei som jeg
ikke alltid ønsker å følge. Verden
rundt oss prøver å fortelle oss at det
er viktig med selvrealisering, dvs å
følge vår egen livsplan. Nattverden
minner oss om at vi er fri fra dette
kravet. Samtidig er vi en del av et
stort fellesskap hvor vi skal ta vare
på hverandre. Nattverden utruster
oss, bringer oss tettere sammen, gjør
oss klare. Vi er ikke kalt til opprør,
men til å bidra til å skape ro og var-
me.

Nye medlemmer
Grethe M Robertsen har en egen
evne til å finne nye medlemmer og
støttemedlemmer på sin vei, og slik
var det også denne gang. Etter

hjemkomst presenterte hun en liste
på 13 nye støttemedlemmer, og et
par ordinære medlemmer. En av de

nye støttene våre er unge Karin Ma-
rie Berntsen, som gjerne ville rekla-
mere for MKF og vårt blad Fokus.

Alltid noe som må gjøres �
Soltun er Norges eneste kristne sol-
dathjem, og har i mer enn 50 år vært
et viktig samlingspunkt for søkende
soldater. Men vi registrerer at hver
gang vi besøker Soltun er det behov
for fornyelse eller reparasjoner.
MKF (og KBS tidligere) har flere
ganger bidratt til vedlikehold og for-
nyelse, og nå registrerte vi at det er
nye problemer med huset. I annen

etasje var det satt ut vaskebøtter for
å samle opp vann som var på feil
sted til feil tid.

Tiden for Anders Vedøy som besty-
rer på Soltun er snart ute, og det sø-
kes nå om en som kan overta denne
jobben fra 1 august. Det er også mu-
ligheter for å ta tjeneste som ettåring
på Soltun.

ToBe

Brian Parker med Joe the Crow
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Kjære MKF venner
I det siste har jeg fått et par påmin-
nelser om hvor viktig MKF er for
de som tjenestegjør i Forsvaret og
deres pårørende. Vi er nå invitert
til å delta på Feltprestkorpsets ut-
sendelsesgudstjenester for feltpres-
ter før de drar i utenlandstjeneste,
og forleden deltok jeg på utsendel-
sen av en av de nye feltprestene til
Afghanistan. Vår kanskje viktigste
oppgave for tiden er å be for dem
som deltar i operasjoner, og dette
gjelder ikke minst feltprestene. De
bærer i tillegg til sin egen personli-
ge belastning også det åndelige og
etiske ansvaret for personellet i sin
kontingent. Vi tilbyr også feltprest-
ene vår elektroniske ressurssam-
ling på en minnepinne. Det er en
inspirasjon for oss i MKF når vi
opplever at vårt ønske om å støtte
verdsettes.

Vi har også i de seneste dagene
mottatt henvendelser fra personer
som har noen i sin familie deployert
til Afghanistan. De har vært glade
for at MKF finnes, og vil gjerne
være med i forbønnstjenesten vår
ved å be for sine og for kollegene

deres. At noen hjemme ber for dem
som er ute betyr at vi legger dem i
Guds hender, og tror at Han vil holde
sin hånd over dem og gi dem fred
selv om også vonde ting kan hende.
Tjenesten støttemedlemmene utfø-
rer er nå viktigere enn noen gang.

I april var vi også samlet til årsmøte
på Setermoen. Det var en god sam-
ling, der vi ble kjent med flere nye i
vårt fellesskap og fornyet vennska-
pet med mange gamle kjente. Faglig
hadde vi fremragende innlegg om
Forvarets verdigrunnlag av Palle
Ydstebø fra Forsvarets høyskole,
sjefen for Krigsskolen Arne Oppe-
rud og feltprest (R) Torbjørn Olsen.
Dette er et viktig område der vi tror
vi kan gjøre en forskjell i Forsvaret.
Åndelig var årsmøtet også et høyde-
punkt. Spesielt flott var det at vi fylte
møtesalen i Soltun soldatheim til sis-
te plass lørdag kveld sammen med
mange besøkende vernepliktige sol-
dater, for et program med forkynnel-
se, informasjon og noen glade tilba-
keblikk! Ikke minst vår president
Arnvid Løvbuktens personlige vit-
nesbyrd om hvordan Gud har vært til

stede i livet hans gjennom 40 år i
Forsvaret vil ha varig betydning for
mange.

Snart er det tid for årets høyede-
punkt for våre yngre medlemmer
og deres venner. Drangedal 2011
er en weekend med aktiviteter og
åndelig fellesskap. Her legges
grunnlaget for det kristne nettver-
ket i Forsvaret for en generasjon
fremover! La oss be om at helgen
blir velsignet og at mange kan få
mulighet til å delta i år!

Med vennlig hilsen

Fredrik Øverland reiste nylig til
PRT i Meymaneh, og Bård Jahr
har overtatt som feltprest i kontin-
gentstaben i Mazaar-e-Sharif. For
begge to ble det holdt en utsen-
dingsgudstjeneste før de reiste, for
Øverland på feltprostens kontor,
for Jahr i Akershus slottskirke.
Begge feltprestene fikk overlevert

UTSENDING AV TO FELTPRESTERUTSENDING AV TO FELTPRESTERUTSENDING AV TO FELTPRESTERUTSENDING AV TO FELTPRESTERUTSENDING AV TO FELTPRESTER
TIL AFGHANISTANTIL AFGHANISTANTIL AFGHANISTANTIL AFGHANISTANTIL AFGHANISTAN

MKFs deployeringsstick av
henholdsvis vår styreleder Knut Are
Seierstad og vår president Arnvid
Løvbukten.

Det ble understreket fra MKFs side
at vi gjerne tar med prestenes
arbeid og soldatene i Afghanistan i
vår organiserte forbønnstjeneste.

Minnepinne til Bård Jahr fra Arnvid
Løvbukten
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- Jamaica-konferansen markerer et
tidsskille. På konferansen ble det
sagt klart ifra det finnes ingen �rett-
ferdig krig� fordi bruk av vold mot
vår neste er synd, sier generalsekre-
tær i Mellomkirkelig råd for Den
norske kirke, Berit Hagen Agøy.

Hun var en av 1000 deltakere på
fredskonferansen på Jamaica. Kir-
kenes verdensråd avsluttet med det-
te møtet sitt �tiår mot vold�. 

Fredskonferansens sluttdokument
understreker at fredsarbeid tilhører
kjernen i kirkens oppdrag i verden.
Dette står vi sammen om i et globalt
økumenisk fellesskap, sier Hagen
Agøy. Konferansen rettet særlig
oppmerksomhet mot sammenhengen
mellom fred og rettferdighet. Gene-
ralsekretæren håper begrepet «rett-
ferdig fred» vil skape spennende
teologiske og etiske refleksjoner i
kirkene de nærmeste årene. Konfe-
ransen fokuserte både på fredsbyg-
ging i nære relasjoner, i samfunnet
og mellom nasjoner og folkegrupper.
Vern om skaperverket og ressurs-
fordelig er avgjørende elementer i
arbeidet for å skape rettferdighet og
fred. Fred handler ikke bare om fra-
vær av vold, men om å sikre grunn-
leggende menneskerettigheter.

- INGEN KRIG ER RETTFERDIG- INGEN KRIG ER RETTFERDIG- INGEN KRIG ER RETTFERDIG- INGEN KRIG ER RETTFERDIG- INGEN KRIG ER RETTFERDIG
Det er bred enighet blant medlemskirkene i Kirkenes verdensråd om at konseptet om «rettferdig
krig» ikke lenger er brukbart. Dette er en av konklusjonene etter den store fredskonferansen på

Jamaica 17.-25. mai.

Utfordrer norsk krigsdelta-
kelse
Deltakerne på konferansen hadde
noe ulik tilnærming til bruk av vold
og militærmakt.  Enkelte er pasifis-
ter, mens andre mener at væpnet
makt kan være absolutt siste utvei
for å redde menneskeliv, for eksem-
pel i en forsvarskrig. Likefullt advar-
te konferansen mot at kirkene legiti-
merer bruk av væpnet makt.  Kirke-
ne skal tale fredens sak, ikke forsva-
re krig.

- Kristendommens radikale budskap
er at vi skal møte alle fiender med
en utstrakt og åpen hånd som innbyr
til forhandlinger om fred. Alt skal
prøves for å skape rettferdighet og
fred. Dette merker vi oss i en situa-
sjon hvor norske styrker er involvert
i krig både i Libya og Afghanistan,
sier Berit Hagen Agøy. 

Hun ser gjerne at Den norske kirke i
større grad deltar i en kritisk debatt
om den pågående norske deltakelsen
i militære operasjoner: Hun tviler på
at det ikke finnes alternativer til
væpnet makt for å løse konfliktene i
Libya og Afghanistan.

Våpen fjerner ikke sårbar-
het
På fredskonferansen var internasjo-
nal våpenhandel et viktig tema. Initi-
ativet til en egen aksjon om dette
kom fra Mellomkirkelig råd for Den
norske kirke, Kirkens Nødhjelp, Kir-
kelig fredsplattform og Changema-
ker som alle hadde delegater på
plass i Kingston.

- Det er viktig å minne hverandre
om at vi mennesker er sårbare. Det

er en illusjon å tro at vi kan fjerne
denne sårbarheten gjennom å ruste
opp og sikre oss med våpen, sier Be-
rit Hagen Agøy. Hva kunne vi ikke
ha oppnådd av fredsbygging om de
svimlende summene som går til vå-
penproduksjon heller ble investert i
menneskelig utvikling, spør hun.

Selv kilde til konflikter
Den kirkelige fredskonferansen på
Jamaica markerte avrundingen av
det globale felleskirkelige Tiåret mot
vold (2001-2010). Konferansen pek-
te på at kirkene spiller en sentral rol-
le i freds- og forsoningsarbeid man-
ge steder i verden, både ved å fore-
bygge konflikter, gjennom fredsmek-
ling og ved å lege sår som krig og
konflikter skaper. Men i sluttdoku-
mentet fra konferansen nevnes sam-
tidig kirkene enkelte steder selv er
kilde til voldelige konflikter.

- Skal kirken være en troverdig
fredsskaper, må vi selv finne
sammen og løse uenighet på en for-
billedlig måte. Derfor er arbeidet for
kirkens enhet og arbeidet for rettfer-
dig fred i verden to sider av samme
sak, sier Berit Hagen Agøy.

Hun mener kirkene må samarbeide
med troende i andre religioner for å
skape fred:

- Selv om vi har ulik tro, forenes vi i
ønsket om å bidra til en mer rettfer-
dig og fredelig verden, sier general-
sekretæren i Mellomkirkelig råd for
Den norske kirke.

Denne artikkelen er hentet fra
Den norske kirkes nettside, og
ble publisert 27 mai.
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FELTPRESTER I UTAKT?FELTPRESTER I UTAKT?FELTPRESTER I UTAKT?FELTPRESTER I UTAKT?FELTPRESTER I UTAKT?
Er dagens feltpresttjeneste en presterolle i fundamental utakt med sentralt tankegods

i kristen tenkning?

"Et kapell i en militærleir har nok en
helt spesiell atmosfære, og lenger
unna kapellet i Nordmarka er det vel
ikke mulig å komme, hva fred og
fordragelighet angår. I «Camp Ni-
daros» og andre militære baser bæ-
rer feltprestene korsemblemet på
uniformen, mens en skarpladd  pistol
er festet 60cm lavere på kroppen"

Avisen Vårt Lands nettforum Ver-
didebatten har servert mange inn-
legg om feltprestene i det siste.
Ovennevnte sitat er hentet fra et
av de mest kritiske. Kadett Knut
Arne Aandstad engasjerte seg i
debatten, og her er hans svar:

Avstanden fra kapellet i Camp Ni-
daros til Nordmarkskapellet kan sy-
nes stor. Ved nærmere ettertanke
det likevel noen likheter. I 1933 som
i dag slet ikke studentene ut hoved-
stadens kirkebenker. Ildsjeler i Laget
ville derfor flytte kirken ut dit stu-
dentene var, i Nordmarka. Det sam-
me oppdraget har også kapellene og
feltprestene i internasjonale opera-
sjoner. De skal ikke holde seg hjem-
me i sine egne kirker, men ut blandt
soldatene!

Hva skal så feltprestens rolle være i
dette? Skal han være ubevæpnet og i
sivil for å unngå å tilsmusse seg med
krigens grusomheter? Eller skal pre-
sten være en del av avdelingen, og

dermed stå kol-
lektivt ansvarlig
for de pågående
operasjoner?

Det kan synes
som Vårt Land
prøver å få til en
diskusjon om
feltprestens rolle.
Men de hopper
bukk over det
viktigste og van-
skeligste spørs-
målet: Hvordan
skal vi som krist-
ne forholde oss
til at vi har sendt
våre soldater i
strid.

En debattant  mener at kirken må
ubetinget si nei til krig. Vårt Land
refererer Bondevik på at skillet går
mellom angrepskrig og forsvarskrig.
Gitt at det er referert riktig, virker
det lite reflektert fra en mann som
har sendt norske soldater i krig på
Balkan og Afghanistan, og som
sendte et norsk ingeniørkompani un-
der okkupasjonen av Irak. Det fan-
tes argumenter for å gjøre dette,
men det er vanskelig å kalle noe av
dette for forsvarskrig.

At krig er grusomt er det ikke van-
skelig å være enig i. Konsekvensene
av å ikke handle, kan likevel oversti-

ge konsekvensene av å gå til krig.
Derfor har vi også en tradisjon om
rettferdig krig, med røtter tilbake til
Augustin. Dette er prinsipper som
skal hjelpe oss å se når bruk av mili-
tær makt er riktig og nødvendig. An-
dre verdenskrig blir ofte dratt frem
som gode eksempler på at bruk av
militære midler var riktig, nødvendig
og fungerte. Kan vi si det samme
om Afghanistan og Libya?

Det viktige er ikke om feltpresten
bærer våpen og uniform. Feltpresten
legitimerer ikke våre væpnede styr-
kers innsats. Det er det vi som sam-
funn som gjør. Da er det kanskje på
tide at vi spør oss, skaper norske kri-
gere fred?

MKF har laget en elektronisk ressurssamling for deg som skal deployere på utenlandstjeneste. Vi har en
rekke gode audiofiler, trykt materiale, videoer og musikk som kan hjelpe deg til å styrke troen mens du er

borte. Ta kontakt med daglig leder Knut Are Seierstad dersom du vil ha minnepinnen. Den er gratis for
personell som skal deployere. Andre kan kjøpe den for kr 100,-.

HUSK Å TA MED DEPLOYERINGSSTICK!HUSK Å TA MED DEPLOYERINGSSTICK!HUSK Å TA MED DEPLOYERINGSSTICK!HUSK Å TA MED DEPLOYERINGSSTICK!HUSK Å TA MED DEPLOYERINGSSTICK!
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En anglikansk prest og pasifist var
bedt om å holde et åpningsinnlegg.
Vårt Land siterer ham på at "kirken
må si et ubetinget nei til krig", og at
"kirken ødelegger seg selv ved å gå i
tospann med militærmakten gjennom
feltpresttjenesten".

Saken har mange sider - vi vil be-
grense oss til å kommentere noen
punkter fra vår synsvinkel;

Feltprester
Påstandene fra fredskonferansen
forutsetter at bruk av militær makt
generelt er uforsvarlig fra et kristent
standpunkt. Dette er i bunn og grunn
et pasifistisk standpunkt, som vi - i
likhet med de fleste kristne i Norge -
ikke kan begrunne bibelsk.

Grunnlaget for påstanden om at "kir-
ken går i tospann med militærmakten
gjennom feltpresttjenesten" er derfor
feilaktig. Det er ikke slik at enhver
form for militær maktanvendelse er
etisk uakseptabel. Det er derfor hel-
ler ingen forskjell på de kriterier som
gjelder for vår deltakelse i krig som
kristne militære og kriteriene en felt-
prest må legge til grunn. I mange til-
felle vil deltakelse i militære opera-
sjoner ikke bare være etisk aksepta-
belt, men det etisk riktige. Å kjempe
for fred, frihet og menneskeverd ved
å risikere sitt liv for andre er en kris-
ten grunntanke - i Joh 15,13 sier Je-
sus for eksempel "Ingen har større
kjærlighet enn den som gir sitt liv for
sine venner".

Hvilken rolle har så feltprestene i
Forsvaret? For det første er de der
for å betjene de militæres åndelige
behov. Spesielt er dette viktig når

man er i krig eller andre farefulle
situasjoner. Både Forsvaret og kir-
kene i vårt land bør føle ansvar
for å ivareta den åndelige dimen-
sjonen for det personellet Norge
som nasjon sender ut på farefulle
oppdrag. Ikke minst vi kristne som
har tjeneste i Forsvaret som vårt
yrke forventer denne støtten både
av samfunnet og av kirkene.

Dernest er det slik at en militær
organisasjon - også i Norge - alltid
står i fare for å miste de etiske
grunnverdiene av syne. Det er i
stridssituasjoner lett å bli dratt inn i
voldens logikk, men dette er i strid
både med våre verdier som sam-
funn og med de etiske kriteriene
for rettferdig krig og rett krigfø-
ring. Like viktig som at vi driller
stridsteknikk til den sitter som en
refleks, er det derfor at vi også
trener på å ta etisk riktige beslut-
ninger. Her har feltpresten en
svært viktig rolle i Forsvaret, som
etisk premissgiver og rådgiver i
avdelingene. Det er sikkert andre
enn feltpresten som kunne gjort
dette også, men denne rollen kre-
ver et klart og normativt verdi-
grunnlag. Det er vanskelig å fore-
stille seg at noen andre enn en
feltprest kan adressere disse
spørsmålene med den autoritet og
klarhet som stridssituasjonen kre-
ver. En relativistisk "hva mener
du" - holdning fra en psykolog eller
humanetisk rådgiver vil i slike situ-
asjoner falle helt igjennom.

Har så feltpresten en positiv inn-
virkning på kampmoralen? Faren
for dette er tydeligvis et av freds-
konferansens største ankepunkt

VÅRT LAND OGVÅRT LAND OGVÅRT LAND OGVÅRT LAND OGVÅRT LAND OG
FELTPRESTTJENESTENFELTPRESTTJENESTENFELTPRESTTJENESTENFELTPRESTTJENESTENFELTPRESTTJENESTEN

Av Knut Are Seierstad

Vårt Land kjørte i slutten av mai tilsynelatende en kampanje mot feltpresttjenesten. Det utløsende for
artikkelen var Kirkenes Verdensråds fredskonferanse som nylig ble arrangert på Jamaica.

mot feltpresttjenesten. Vi mener at
religion ikke i noen form bør brukes
til å oppildne til krig, terror eller an-
nen voldsanvendelse. Snakk om
korstog, hellig krig etc. er definitivt
ikke kristent tankegods. Det er ikke
feltprestens rolle å rope på krig og
voldsanvendelse - forhåpentlig er det
ikke rollen til noen av oss andre hel-
ler. Krig er en siste utvei når andre
alternativ ikke foreligger, ikke noe vi
ønsker å fremme.

På den annen side vil det antakelig
ha en positiv virkning på avdelingene
dersom personellet har et reflektert
forhold til at det de gjør er rett, at de
faktisk vet med seg selv at de ikke
misbruker sin makt fordi de er etisk
riktig trent og at de har fred med seg
selv på det åndelige området. Dette
vil være effekter av feltprestens ar-
beid, og selv om dette er sekundær-
effekter av feltprestens virke, er det
vanskelig å se at dette er negativt.
Dersom feltpresten bidrar til at et
etisk riktig mål nås, med minst mulig
tap og skade for både egne og fien-
dens styrker - hva er galt med det?

Kirkelig fredsarbeid
Fredskonferansen i Jamaica var or-
ganisert av Kirkenes Verdensråd,
der nordmannen Geir Fykse Tveit
for tiden er generalsekretær. I Nor-
ge er det Mellomkirkelig råd for Den
norske kirke som ivaretar kontakten,
sammen med sin fagnemnd Komite-
en for internasjonale spørsmål.

Beklageligvis må vi stille spørsmål
ved verdien av disse organenes bi-
drag. Ofte er det vanskelig å se et
genuint kristent bidrag til fred og for-
soning i byråkratisk formulerte slutt-
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kommunikéer. Snarere ser vi politis-
erte bidrag der en liten krets kirke-
byråkrater påberoper seg kirkelig
autoritet som aktører i en politisk de-
batt. Vårt hjemlige Mellomkirkelig
råd med sin Komité for internasjona-
le spørsmål (KISP) har lang tradi-
sjon her. Allerede på 1970-tallet en-
gasjerte de seg mot fornyelse av
NATOs mellomdistanse atomvåpen,
mot amerikansk forhåndslagring i
Trøndelag etc. At det senere viste
seg at norsk og NATOs vilje til å
opprettholde en troverdig avskrek-
king mot trusselen fra Sovjetunionen
førte til kommunismens fall, frihet i
Øst-Europa og avvikling av den kal-
de krigen har tydeligvis ikke ført til
mye selvransakelse i disse miljøene.

Fremtidens trusler kommer blant an-
net fra autoritære regimer med til-
gang til atomvåpen, langdistansera-
ketter og et fanatisk ønske om å true
eller utslette deler av vår sivilisasjon.
Blant våre medkristne "fredsvenner"
er forsvar mot disse truslene gjen-
nom troverdig avskrekking og militær
evne fortsatt - som på 1970 tallet -
en vederstyggelighet.

Som militære kristne i et land der mi-
litærmakt anvendes etter etiske kri-

terier kan vi, sammen med våre kol-
leger feltprestene, være sikre på at
vi gir et betydelig mer håndfast bi-
drag til fred og frihet enn kristne pa-
sifister av alle varianter. Jesu ek-
sempel viser gang på gang - ikke
minst i møte med fariseerne - at det
er rett handling som teller, ikke hen-
visning til lovens paragraf. Når så-
kalte "fredsvenner" krever at kirkene
skal holde sin sti ren ved ikke å bli
involvert i bruk av militærmakt på
generelt grunnlag, inntar de derfor
egentlig en fariseisk holdning.

Vårt Land
Til slutt noen kommentarer om Vårt
Lands agenda i denne saken. Den
innledende artikkelen reiser mange
kritiske spørsmål om forholdet mel-
lom kirken og feltpresttjenesten, men
først i de etterfølgende dagene tok
man seg bryet med å belyse saken
fra Feltprestkorpsets synsvinkel. Så
vel professor Thorleif Austad som
en tidligere offiser og veteran ble si-
tert med kritiske synspunkter, men
har begge senere skrevet innlegg i
avisen der de påpeker at deres syns-
punkter er feil gjengitt. Vårt Land

intervjuet til og med en tidligere re-
daktør for et pornoblad for å få en
"journalists" synspunkter på hvordan
feltpresttjenesten fungerer i Afgha-
nistan! Hvilket svar ventet de - at
feltpresten var viktig for å opprett-
holde moralsk og etisk standard i av-
delingene?

I det store og hele er det påfallende
at det praktisk talt ikke er mulig å
finne noen som med tyngde argu-
menterer mot ordningen med felt-
prester i Forsvaret. Det er med und-
ring vi registrerer at den kristne
dagsavisen Vårt Land tydeligvis har
en agenda om å undergrave et av de
siste områder i samfunnet der kirken
og de kristne verdier fortsatt er øn-
sket og har en rolle å spille i det of-
fentlige Norge. Vårt Land burde
snarere - i tråd med sitt opprinnelige
formål - bygge opp om denne rollen
og de kristne verdiene i samfunnet.

Den manglende debatt som følge av
oppslagene illustrerer det faktum at
feltprestenes verdifulle rolle i For-
svaret nå er mindre omstridt enn
kanskje noen gang i historien. Slik
bør det forhåpentlig fortsatt være.

Det har lenge vært kjent at Cal
Dunlap nå går av med pensjon som
executive director for misjonsor-

ganisasjonen ACCTS.. Hans etter-
følger fra 1 juli er Phil Exner. Han
er pensjonert oberst fra US Marine
Corps, og har vært aktiv medarbei-

der i ACCTS i mange år.

NY ACCTS-SJEF

Stabsprest Nils Terje
Lunde vil fortelle fra sin
tjeneste som feltprest i
Afghanistan på et møte i
Furuset kirke mandag 26
sept kl 19. Møtet arran-
geres av Furuset normi-
sjon i samarbeid med
Norges kristelige legefo-
rening. MKF-venner og
alle interesserte er vel-
kommen til å delta.

NILS TERJE LUNDENILS TERJE LUNDENILS TERJE LUNDENILS TERJE LUNDENILS TERJE LUNDE
DELER ERFARINGERDELER ERFARINGERDELER ERFARINGERDELER ERFARINGERDELER ERFARINGER
FRA AFGHANISTANFRA AFGHANISTANFRA AFGHANISTANFRA AFGHANISTANFRA AFGHANISTAN

Philip og Sue Exner
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9. april holdt MKF åpent temamøte i
Bardu kommunehus. Temaet For-
svarets nye verdigrunnlag er spesielt
aktuelt når arbeidet er i sluttfasen
hos Forsvarsdepartementet. Sentrale
spørsmål i debatten rundt forslaget
til verdigrunnlaget var blant annet:
Hvilken samfunnsmessige verdier
er verdt å ofre seg selv og andres
liv for? Hva er forskjellen på ver-
di som et mål som skal forsvares
og verdi som dyd eller egenskap.

� Språkbruken i utkastet var noe de-
fensivt med for stort fokus på å ofre,
mener oberstløy-
tnant Palle Ydste-
bø, MKF-medlem
som jobber ved For-
svarets høgskole.
Han fremhever at
vi skal ikke planleg-
ge med tap og spør
hvilken oppdrag er
det verdt å ofre noe
eller noen for?

� Noen samfunns-
verdier er omstrid-
te. For eksempel
sorteringssamfunnet
- er dette en sam-
funnsverdi verdt å
ofre livet for? Hva med heller å
fremheve andre verdier - som demo-
krati? Hovedfunksjonen til militære
avdelinger på bakken er å bekjempe
- derfor oppleves innledningen som
veldig defensiv når det ikke sies ty-
deligere. I grunnlaget sier de alt sol-
datene ikke skal gjøre, jeg synes de
burde heller være mer stolt av å re-
presentere Forsvaret, fortsetter Yds-
tebø.

Innledere bestod også av major og
tidligere feltprest Torbjørn Olsen
(Tromsø stift av den katolske kirke)

VERDIER SOM SLÅR I HJELVERDIER SOM SLÅR I HJELVERDIER SOM SLÅR I HJELVERDIER SOM SLÅR I HJELVERDIER SOM SLÅR I HJEL

og oberst Arne Opperud (sjef Krigs-
skolen og Hærens representant).

Må være enkelt
Flere i salen trekker frem at det er
vanskelig å formidle et toppstyrt ver-
digrunnlag ned til enkeltmannsnivå.
Trosløfte trekkes frem som et godt
eksempel på hvordan det kan gjøres
enkelt. Olsen mener dette også bør
være forankret hos, og komme fra
Kongen.

� Tematikken må være en del av
den daglige debatten. Hver avdeling

bør få det inn i sine
stående ordre. For
eksempel som tro-
skapsformaning, fore-
slår Opperud.

�  Er verdisjekk for
eksempel på sesjon
diskriminering? spør
Ydstebø.

Betegnelsen instru-
mentelle verdier bru-
kes av Olsen. Han
ønsker først og
fremst å skille mellom
verdier som dyd og
verdi som prinsipielle

og overordnede mål for noe.

� Forsvarets verdier bør være de
samme som i samfunnet ellers. For-
svaret er kanskje det sterkeste mid-
delet som er i stand til å selv knuse
det sivile samfunn. Derfor er verdien
å opptre lojalt prinsipielt viktig. Ut-
gangspunktet er at samfunnet ikke
misbruker Forsvaret. Med operasjo-
ner i utlandet blir dette mer kompli-
sert. De vanlige verdiene kommer i
konkurranse mot hverandre, sier Ol-
sen. Han fremhever at individet må

av og til
vike for
fellesska-
pet, spesi-
elt i For-
svaret.

� Hvis
verdier
må vike
for andre
verdier
må det
kunne for-
svares
med det
legitime
målet. Du
kan være
avhengig av å bryte noen verdier for
å gjennomføre oppdraget. For ek-
sempel det å måtte lyge eller drepe
for å beskytte sine medsoldater. Da
er det viktige kontrollspørsmålet: Tå-
ler det du gjør dagens lys i det lange
løp? Et annet kontrollspørsmål er:
Hvorfor får kollektivet forkjørsrett
foran individet?, fortsetter Olsen.
Han trekker frem kommunismen og
nazismen som eksempler fra nyere
tid på ideologier med helt annen vur-
dering av et menneskes verdi.

Verdigrunnlag som et kom-
pass
� Det skal være ett verdigrunnlag,
akkurat som ett kompass, mens kar-
tet vil variere. Nasjonen er i fred,
men deltar også i militære konflikter.
Dette gjør at flere ønsker økt fokus
på hva vi kjemper for og hvorfor.
Innsatsforsvaret krever nettopp en
solid verdiforankring. Kanskje på
grunn av mangelen har behovet for
verdigrunnlag kommet nedenfra og
opp. Men vi har likevel Hærens kjer-

Hvilken verdier skal vi forsvare? Hvilken verdier er så viktige at andre verdier må
vike? I Afghanistan og Libya tas liv for å forsvare liv.

Torbjørn Olsen

Palle Ydstebø
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neverdier: Respekt, Ansvar og Mot.
Hva det betyr må både individ og
avdeling finne ut av. For eksempel
ansvar for å forsvare, eller mot som
setter sitt oppdrag foran seg selv,

sier Opperud. Han fremhever at selv
om han er MKF-medlem represente-
rer han i dag Hæren.

Verdigrunnlaget må kontinu-
erlig jobbes med.
� Det er ikke noe vi bygger og så er
det ferdig. Det er viktig at soldatyr-
ket og -rollen er løftet frem på alle
nivåer. En verdisjekk foretas på de
beslutninger vi gjør. Mye er allerede
på plass i Hæren, nå handler det mye
om etterlevelse, avslutter Opperud.

Familiens og religionens
verdi i samfunnet
Olsen påpeker at menneskeverd
også er familie og religion. Vi er en-
keltindivider, men står også i en an-
nen sammenheng. Religion, ekteska-

pets og familiens verdi er derfor en
del av menneskets verdi.  I historisk
sammenheng står det så tidlig som i
5. Mosebok at en nygift mann var
fritatt fra militæret i ett år.

Under debatten trekkes det frem at
ikke hele samfunnet er enig om alle
verdiene.

� Dette er kanskje hovedproblemet.
Hvilke verdier hadde soldatene i
Alfa-saken angivelig brutt? Menin-
gen med verdigrunnlag er at soldate-
ne skal handle riktig i forhold til de
overordnede verdiene, også på re-
fleks. Hvilke verdier er det verdt å
forsvare - disse er foreløpig ikke
nedfelt i verdigrunnlaget (som frihet
osv.), spør ordstyrer Knut Are Sei-
erstad.

SO

Arne Opperud

Fokus-redaksjonen møter Silje lør-
dag kveld under årsmøtet på Sol-
tun. Etter kun å ha vært sammen
med en mindre MKF-gruppe på
Skjold ønsket hun å treffe nye
MKF-medlemmer. Hun synes at
dagens hovedtema var svært inter-
essant og aktuelt. Men hun hadde
få forventninger til årsmøtet.

� Folk har vært spesielt imøtekom-
mende. Det er bra, og gjør at jeg
ønsker å fortsette i MKF, forklarer
Silje.

Hun innrømmer at hun kanskje
savner litt flere yngre folk. Men er
fortsatt glad for at hun kom og er
blitt kjent med flere som er kristne i
Forsvaret.

Aktuelt
� Det er greit å dele erfaringer, og
tro, med dem som jobber i samme
profesjon. Programmet virker også
bra. Det var spesielt godt med

INNENFOR SKIVA!INNENFOR SKIVA!INNENFOR SKIVA!INNENFOR SKIVA!INNENFOR SKIVA!
Et av MKFs nyere medlemmer, Silje Myrholt, mener flere faktorer gjør hennes før-

ste årsmøte-helg attraktiv. Og hovedtemaet på lørdag var helt «innenfor skiva»

bønnemøte, sier hun og legger til at
hun kunne tenke seg også samlinger
med mindre grupper under årsmøtet.

� Temamøtet var veldig interessant.
Det var mange bra innledere. Tema-
et var i seg selv veldig aktuelt, defi-
nitivt «innenfor skiva». Det gjør at
det blir attraktivt å komme på en
sånn helg, sier Silje med et smil.

Fellesskap
Silje legger ikke skjul på at hun set-
ter stor pris på det kristne fellesska-
pet, slik hun opplever det i Forsva-
ret.  Hun mener at dette er verdifullt
for kristne i nettopp vår yrkesgruppe,
og tror at mange kristne ungdommer
ikke vet at det finnes et slikt tilbud.

- Det er ikke slike fellesskap alle
steder, og jeg savnet et kristent fel-
lesskap på Krigsskolen. Men det var
også der jeg fant et eksemplar av
Fokus, og jeg fikk i alle fall vite om
at det finnes et nettverk som MKF.

Vi har en bra gruppe på Skjold, og
det er ekstra hyggelig at nesten alle
er her på Soltun nå. Vi var fire som
startet opp i høst, etter initiativ fra
Kristoffer Haugenes. Nå er vi 6-7
stykker.

Hva gjør dere?
- Vi møtes hver mandag kl 18 i pri-
vate hjem, og bruker en del av te-
maene fra Alpha-kursene. Vi har
friske diskusjoner, og jeg opplever
at det er fruktbart. Få av oss kjente
noen av de andre i gruppa på for-
hånd, og nå er vi allerede en fin
gjeng. Dessverre er det flere av oss
som slutter eller flytter fra Skjold
nå, så vi håper det kommer noen
nye hit, eller at andre på Skjold vil
være interessert i å bli kjent med
MKF-gruppa vår. Opplegget er en-
kelt og passer for alle. Kontaktper-
son er Kristoffer Haugenes.

SO/ToBe
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En gang for lenge siden � da heli-
kopteroffiser Brian Parker var so
much younger than today, var han
stadig på trening med sin Clock-
work-avdeling på Bardufoss flysta-
sjon. Gjennom mange år hadde de
tre årlige treningsøkter i Norge, hver
på fire ukers varighet. Her prøvde
de så hardt de bare maktet å leve
som nordmenn, de feiret til og med
St Hans med norsk grilling, og de sto
på ski � eller rettere: de gjorde noen
helhjertede forsøk!

Hva har dette med Grieg og 335 skv
å gjøre? Ikke annet enn at enkelte
offiserer i enkelte militære avdelin-
ger alltid må sette i gang noe spetak-
kel når de møter visse avdelinger fra
andre land. Og flygende enheter er
intet unntak � snarere tvert imot!
Slik var det altså mellom norske 335
skv og britiske Clockwork � fra
Royal Navy.

Men Grieg? Vi kommer snart til sa-
ken � kanskje! Eller vi kommer i det

GOD MORGEN 335GOD MORGEN 335GOD MORGEN 335GOD MORGEN 335GOD MORGEN 335
SKVADRONSKVADRONSKVADRONSKVADRONSKVADRON - - - - -

SPILLE NOEN GRIEG PÅSPILLE NOEN GRIEG PÅSPILLE NOEN GRIEG PÅSPILLE NOEN GRIEG PÅSPILLE NOEN GRIEG PÅ
DE T T E !DE T T E !DE T T E !DE T T E !DE T T E !

minste til et piano. Bri-
tene hadde rappet (el-
ler egentlig bare lånt)
et slikt instrument, og
siden de drev med heli-
kopterflyging plasserte
de pianoet på fjelltop-
pen Istind. Dette syn-
tes 335-folket var en
lite hensiktsmessig
plass for et piano, og
fikk flyttet det ned til
flystasjonen. Her ble det boltet fast
høyt oppe på en hangarvegg. Trygt
og godt, trodde de godtroende nord-
mennene. Men britene hadde oppda-
get at det fantes lifter, og snart ble
pianoet hentet ned. Neste utfordring
var å plassere pianoet på et trygt
sted, og da valgte man selvsagt ban-
ken. Der sto det lenge og vel, inntil
noen fant ut at det ville være enda
tryggere å støpe pianoet fast i en be-
tongkloss. Det ble gjort, og pianoet
var ikke å rikke. En Leopard panser-
vogn ble anskaffet til det formålet,

men resultatet var at hele pianoet ble
knust til pinneved, eller hva man skal
kalle det.

Og hva ble det så av Grieg? Vi vet
ikke. Og faktisk vet vi ikke om noen
noen gang prøvde å spille noe som
helst på pianoet. Kanskje det var
blitt litt ustemt?

Og hvis du synes å huske å ha lest
denne historien før, så betyr det at
du har fulgt nøye med i Fokus gjen-
nom mange år.

ToBe

Ved oppstar-
ten i høst kom
vi i gang igjen
med et kristent
fellesskap på

Krigsskolen. Fra før har det vært
jevnlige bønnesamlinger i lunchen.
Det har ikke alltid vært like lett å få

SITRAP FRA LINDERUDSITRAP FRA LINDERUDSITRAP FRA LINDERUDSITRAP FRA LINDERUDSITRAP FRA LINDERUD
kadettene med på, så fra i høst har
det også vært samlinger etter skole-
tid (eller arbeidstid). Her møtes både
ansatte og kadetter for å dele et bi-
belord, og samtale om aktuelle ting.

Aktiviteten har vært varierende i or-
dets rette forstand, og bærer preg av
at yngste kull har vært mye på øvel-

se dette året. Slik blir det gjerne
når de fleste kadettene i fellesska-
pet går sitt første år på Krigssko-
len. Så håper vi at flere kadetter
blir med i fellesskapet fra høsten
av!

Knut Arne Aandstad



14

BØNNE L I S T EBØNNE L I S T EBØNNE L I S T EBØNNE L I S T EBØNNE L I S T E

- Takk Gud for en meget vellyk-
ket årskonferanse på Soltun.
Takk for åndelig fellesskap, og
for at unge mennesker slutter
opp om MKF

- Be for vår president, styret, Fo-
kus-redaksjonen og lokale kon-
taktpersoner. Be om at det eta-
bleres kristne grupper ved alle
militære skoler

- Be om at kristen ungdom søker
seg til Forsvaret og at de målbæ-
rer et klart vitnesbyrd om sin
kristne tro

- Be om at vår verdensomspen-
nende paraplyorganisasjon

Vær alltid glade, be stadig, takk Gud under alle forhold! For dette er Guds vilje
med dere i Kristus Jesus. (1 Tes 5,16-18)

AMCF kan bidra effektivt til at
alle verdens kristne kan samles
om vårt internasjonale motto: All
One in Christ Jesus

- Be for vår konge og den kongeli-
ge familien. Be for forsvarsminis-
teren og vår militære ledelse, for
feltprosten og hans stab

- Be for våre misjonsorganisasjoner
som retter seg spesielt mot mili-
tært personell: Military Ministries
International (MMI) og Associati-
on of Christian Conferences,
Teaching and Service (ACCTS)

- Be for de landene i Europa hvor
det ikke er etablert mcf-grupper,

eller hvor arbeidet ligger nede.
Be spesielt om at vår danske
søsterorganisasjon skal reise
seg og bli livskraftig

- Be for våre soldater i uten-
landsk tjeneste, spesielt i Afgha-
nistan. Be for familiene, be om
at vi unngår tap og alvorlige
hendelser

- Be om at Den hellige ånd må
virke til frimodighet og innsikt
for alle som gjør tjeneste i For-
svaret, og at Kristus må få en
sentral plass i våre hjerter og
sinn

Stabsprest og MKF-medlem Inge-
borg Mongstad-Kvammen ble nylig
utnevnt til ny generalsekretær i Bi-
belselskapet etter Stein Mydske som

FRA FORSVARET TILFRA FORSVARET TILFRA FORSVARET TILFRA FORSVARET TILFRA FORSVARET TIL
B IBELSELSKAPETBIBELSELSKAPETBIBELSELSKAPETBIBELSELSKAPETBIBELSELSKAPET

blir pensjonist ved årsskiftet. Mong-
stad-Kvammen er nå stabsprest ved
Forsvarets høyskole og sjef for Felt-
prestkorpsets fagavdeling. Hun har
også tidligere hatt ledende oppgaver,
blant annet som leder av forbunds-
styret i KFUK-KFUM.

I Bibelselskapets 195-årige historie
er hun med sine 39 år en av de yng-
ste generalsekretærene, og hun er
første kvinne i denne stillingen.

Ingeborg Mongstad-Kvammen har i
sin feltpresttjeneste engasjert seg i
militæretisk debatt, og skrev blant
annet en interessant artikkel i Dags-
avisen høsten 2009. Her stiller hun
meget reflekterte spørsmål ved om
det virkelig bør arbeides for å få
«snille» våpen som dreper litt mindre
enn andre våpen, og om vi bør til-
strebe mer «humane» soldater.

Etter mye prøving og feiling, an-
grep av hackere og andre problem,
er nettsiden vår omsider operativ.
Det gjenstår noen justeringer, og

MKFS NETTSIDE I FUNKSJONMKFS NETTSIDE I FUNKSJONMKFS NETTSIDE I FUNKSJONMKFS NETTSIDE I FUNKSJONMKFS NETTSIDE I FUNKSJON
naturligvis utlegging av mer informa-
sjon og bakgrunnsmateriale. Men det
viktigste er likevel at nettsiden nå
fungerer. Så får vi håpe at den kan

holdes aktuell og oppdatert. Nettre-
daktør er vår sekretær, Steinar
Høyland.
Sjekk selv på: www.mkf.no

Foto: Dag K Smemo
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President
Genmaj (r) Arnvid Brage Løvbukten

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

MKF STYRE
Oblt Knut Are Seierstad (styreleder)

 Hyggeveien 4a, 1178 Oslo, tlf 21 45 23 14
mob 90 75 74 47, e-post: leder@mkf.no

Tj: Akershus, FD

Lt 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
(kontaktpersoner og rekruttering)

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

Tj: Heggelia

Lt Stephen Olsen
(styremedlem)

Pb 24, 2451 Rena
mob 40029638, e-post: styret1@mkf.no

Tj: Rena

Maj Sissel  Mellgren Mangersnes
(økonomi)

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

Tj: Akershus, FD

Grethe M Robertsen
(forbønn og støttemedlemmer)

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

(web-redaktør)
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

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

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

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

trosliv og vinne andre for Kristus.

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

INTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALTINTERNASJONALT
FELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAPFELLESSKAP

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

for nasjonale
kristne mili-
tære orga-
nisasjoner
(MCF) i mer
enn 100 land,
og har som
motto All
One in Christ
Jesus. AMCF
ledes av en
president og
14 regionale
visepresidenter.
Den korean-

ske generalen Lee, Pil Sup er AMCFs
president. Oblt Torbjörn Boström fra
Sverige er visepresident for Nord- og
Østeuropa. AMCF har ingen administra-
sjon 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 hoved-
oppgave å støtte kristne militære felles-
skap og enkeltpersoner knyttet til de

militære styr-
ker over hele
verden. I til-
legg til de
etablerte na-
sjonale felles-
skap i mer
enn 120 na-
sjoner, har
ACCTS kon-
takt med en-
keltpersoner i
ca 30 land,
blant annet i
mange land
hvor det ikke

er tillatt å bekjenne troen på Kristus i
forsvaret. ACCTS har sitt hovedkontor i

Denver, Colorado i USA. ACCTS'
misjonsvirksomhet drives meget ef-
fektivt av en håndfull ansatte og ca
40 frivillige medarbeidere, de fleste
pensjonerte offiserer. Leder er pen-
sjonert oberst Philip Exner.

MMI
Military Ministries International dri-
ver sitt arbeid i Afrika, Europa, Syd-
Asia og Midt-Østen. De ca 10 frivilli-
ge medarbeiderne satser spesielt på
oppsøkende virksomhet og personli-

ge kontak-
ter med
hensikt å
oppmun-
tre, støtte
og be for
kristne i
forsvaret.
Etter fri-
gjøringen
av Østeu-
ropa har
MMI fått
være med
på en fan-

tastisk oppblomstring av nye kristne
fellesskap og bidratt vesentlig til
brobygging mellom kirkesamfunne-
ne. Hovedkontoret ligger i Aldershot
i England. Leder for MMI er Jos Mc-
Cabe.

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

Philip Exner

Jos McCabe

Arbeidet i ACCTS og MMI kan
støttes økonomisk gjennom kon-
to 9791.11.10567, MKF,
Boks 52, 4862 Eydehavn
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Skjold garnison Kristoffer Haugenes tlf 97048870
Heggelia/Bardufoss Jørn A Nordeng tlf 95294646
Bodø Karl Christan Kviseth tlf 93628464
Værnes Elling Erichsen tlf 97072716
Bergen Bård Fyhn tlf 93413560
Sola flystasjon Ingve Horgen tlf 98675773
Vatneleiren Idar Sirevåg tlf 51343431
Kjevik Inge Hopland tlf 91351273
Kolsås John Arild Korsnes tlf 67863381
Akershus Palle Ydstebø tlf 99436753
Krigsskolen, Linderud Knut Arne Aandstad tlf 95208378
Huseby, Garden Christian Filberg tlf 99724950
Kjeller Anton Vooren tlf 92423420
Rygge Stig Ravnemyr tlf 69238016
Terningmoen Roar Knudsen tlf 62592521
Rena Stephen Olsen tlf 40029638
Luxembourg Annie Henriksen Bakkland

K O N T A K T P E R S O N E R


