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HILSEN FRA PRESIDENTEN

Dagen som forandret nasjonen

kompetanse, utstyr og myndighet tilstrekkelig til å håndtere nødsituasjoner som er større enn ett politidistrikt kan klare alene.

22.juli ble vårt lille land rammet av
terrorens grusomme ansikt. Min
Øydis og jeg sto på slottsplassen da
det smalt og hadde omvisning i Oslo
med noen franske venner. Utover
kvelden kom de første rapportene
om massakren på Utøya. Dagen
etter våknet nasjonen til den forferdelige sannheten som alle måtte
forholde seg til.

Mange utenlandske medier ble overrasket over hvordan vi reagerte som
nasjon: mer omsorg, mer nærhet,
mer demokrati og frihet, vi skal ta
Utøya tilbake osv. , altså ikke mer
overvåking og kontroll som hadde
vært "normalt". Politikerne lovte å
vise større respekt for hverandre, og
ordene ble plutselig viktigere enn
før. Noe var forandret. Blir det en
varig forandring?

Nå har det gått en tid. De døde er
begravet, men sporene vil være der
lenge, ja, kanskje for alltid i vårt lille
land. Det er mange spørsmål som
fremdeles er ubesvarte. Undersøkelseskommisjoner av forskjellige slag
vil forsøke å svare på noen av dem.
Foråpentligvis kommer de opp med
noen gode konklusjoner, f eks
behovet for en nasjonal krisekommando på tvers av etatene med

De fleste kirker har hatt travle dager
i denne perioden. Sørgetiden ble
lang, lengre enn noen gang. Det har
på mange måter også vært en tid i
enhet og samhold på en helt ny
måte, ikke bare politisk, men også på
tvers av kirkegrenser. Gud er også
trøstens Gud. Han kan også lege sår
som har oppstått, sår av forskjellige
slag.

Her kommer et viktig oppdrag til oss
som tror på Ham: Vi må be om at
disse positive utslagene i det veldig
negative vil bli varige, at omsorgen,
respekten og åpenheten skal fortsette å prege denne nasjonen. La
oss alltid benytte anledningen til å be
om dette når vi kommer sammen.
Eller bli med i vårt virtuelle fellesskap kl 2130 på søndager da vi ber
for MKF i styret: Bli med å be for
en forandret nasjon, en nasjon som
søker Gud for å finne svar på de
største spørsmålene. De spørsmålene som ingen kommisjon fikk i
oppgave å finne svar på, men som
allikevel er de viktigste: Hensikten
med dette korte, sårbare livet som
ble enda kortere enn normalt for
mange den 22. juli. Be om at vårt
lille land skal beskyttes for slike
angrep, men enda mer om at vi skal
bevare nærheten til Gud og
hverandre.

I FOKUS
Vi har med dette nummeret produsert Fokus med samme format og
stort sett samme stil i 10 år. Det er
tid for å stanse opp, og se om vi
skal endre på dette, slik man bør
gjøre i blant.
Vi i redaksjonen av Fokus ønsker
å finne en balanse mellom informasjon om hva som skjer innen
vår egen organisasjon og vårt internasjonale fellesskap, og vi vil
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bringe stoff med tilknytning til militæretikk, ledelse og verdispørsmål.
Og ikke minst viktig: Vi vil ha med
oppbyggelig stoff, slik kristne blader
alltid har gjort.
Styret og redaksjonen vil foreta en
vurdering av vårt medlemsblad, og
det er ønskelig med synspunkter
også fra leserne. Det er dere som
ser best om vi klarer å fokusere på
de viktige tingene. Derfor skal du

vite at vi mer enn gjerne tar imot
tilbakemeldinger. Skriv brev, bruk
e-post eller ring oss. Nødvendig
kontaktinformasjon finner du på
baksiden.
Tormod Berger

NORDISK MØTE I OSLO
Fellesskap, bibelundervisning, deployerings-støtte, bønnetjenesten og nordiske fremtidsplaner var blant
innholdet helgen 2. til 4. september.

Helgen var til oppbyggelse og inspirasjon både for egne medlemmer i
tillegg til deltakere fra både Finland
og Sverige.
– En viktig del av å samles er å
bruke tid på å studere Guds ord,
og dele det oss i mellom. Det er
viktig å bygge det åndelige fellesskapet oss i mellom – ikke bare
fokusere på organisasjon og virksomhet, sier Knut Are Seierstad,
styreleder i MKF.

Gjennomgang av fokusområder
På lørdag ble det brukt tid til å snakke om noen viktige deler av MKFs
tjeneste.
– Etter ønske var det naturlig å gi
en presentasjon av årets begivenhet i Drangedal, samtidig dele

våre tanker om hensikten og målet
med denne tjenesten. Drangedal
blir også et viktig fokusområde
for oss i MKF det kommende året.
Vi ønsker å jobbe for å få med
yngre tjenestegjørende i militæret
fra de andre nordiske landene
neste år, fortsetter Seierstad.

Forbønnstjenesten og deployering
Forbønnstjenesten er et av de viktigste arbeidene i MKF. På lørdag ble
formålet diskutert, og hvordan det
fungerer. Sidsel Gjerde er involvert i
forbønnstjenesten som støttemedlem. Hun ber konkret for noen i
Afghanistan. Temaet var også knyttet opp mot det å være deployert.
For å sette i gange tankeprosesser
om hvordan MKF bedre kan støtte
våre medlemmer og andre kristne
når de er deployert delte
Stephen Olsen erfaringer
fra Afghanistan.

Torbjörn Boström (Sverige), Inge Wold og
Timo Vehvilainen (Finland)

– Ikke alt
som oppleves
i Afghanistan
gir mening.
Da er det
godt å snakke med en
annen kris-

ten, f. eks feltpresten. Men daglig
tid i skriften og bønn er også til
uvurderlig hjelp og oppbyggelse.
Jeg er overbevist om at freden jeg
opplevde var blant annet også
takket være forbønnstjenesten
hjemme. Tiden flyr for deg når du
er ute, men kanskje ikke for dem
hjemme. Derfor kan de hjemme
oppleve det tøffere, sa Olsen blant
annet i innlegget.

Husmøte hos vår styreleder
Som en avslutning på det nordiske
treffet inviterte Janet og Knut Are
Seierstad til husmøte på lørdagskvelden. Med 21 deltakere ble det riktig
folksomt i stuen på Nordstrand, og
det var spesielt hyggelig at noen av
våre veteraner ble med på festen.
Janet holdt andakt fra Ruts bok, med
tema om sorg, motgang og håp om
at annet og bedre liv. Ruts mor, Naomi, mistet alt hun eide, men kunne
til slutt glede seg over Rut og Boas
barn - hennes barnebarn.
Torbjörn Boström ledet en god bønnestund, Arnvid Løvbukten spilte gitar og ledet fellessangen. Igjen opplevde de nordiske deltakerne at det
var godt å komme sammen.
Denne helgen ble avsluttet med
gudstjeneste i Misjonssalen og etterfølgende kirkekaffe hos Grethe M
Robertsen.
SO
3

DRANGEDAL 2011
I god tradisjon ble MKFs sommerleir arrangert på
Drangedal 1-3 juli. Med godt oppmøte og fellesskap
var dette et meget vellykket arrangement.
Fellesskap, aktiviteter, bibelundervisning, bønn og tilbedelse var blant de
gode ingrediensene i helgen på Hoseid gård. Årets aktiviteter bestod av
hesteridning, klatring, pistolskyting,
volleyball, bading og kajakk. Både
gårdsvert med familie, programarrangør og deltakere har landet på et
godt konsept, tuftet på vellykkede
programposter fra tidligere sommerleirer på Drangedal.

Mangfold
Flere av deltakerne har ikke tidligere
vært like kjent med MKF. Sommerleiren ble derfor et unikt møte med
MKF, andre kristne i Forsvaret og
inspirasjon til selv å bidra i fellesskapet. Selv om deltakerne er fra flere
forskjellige avdelinger og grener i
Forsvaret, med veldig forskjellige
fagfelt er militæret og troen på Jesus
Kristus fellesnevner.
– Mitt første møte med MKF var
på sommerleiren i Drangedal. Jeg
ble positivt overrasket over engasjementet enkeltpersoner har for
å være kristne og leve troen sin ut
på arbeidsplassen sin, i militæret,
sier Eirik Netland.

«…Be, så skal dere
få. Let, så skal dere
finne. Bank på, så
skal det lukkes opp
for dere…» MKFpresidenten stod for
bibelundervisning
med fokus på en
militær og strategisk
tilnærming. Både i
forhold til bønn og
det å søke Guds
rike. En handlingsplan eller «Action
plan» til å følge opp
det å søke Guds
rike. Møteserien ble
knyttet til andre
skriftsteder, blant
annet i Romerne,
kombinert med
gode eksempler,
prinsipper og råd til
Peter Olsen i fin stil på hesteryggen
etterfølgelse. I forkynnelsen var det også sentralt å
tema gjennom helga. Det var bra
stole og handle på Guds ord.
å ha et søndagsmøte som var
åpent for vitnesbyrd og ord fra de
– Jeg likte at vi hadde en erfaren
som ville, fortsetter Netland.
taler som hadde et gjennomført

Målgruppen er beregnet for de unge
til sinns. Dette henger både sammen
med programmet og aktivitetene. Likevel var deltakere i flere aldersgrupper representert. Blant de yngre
i sine siste dager av førstegangstjenesten til studenter og andre som er
ferdig i Forsvaret fra hele landet.
Det ble også internasjonal representasjon - fra Romania.

Let, så skal dere finne
Undervisningen i løpet av helgen
hadde fokus på Lukas 11,9-10:
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Fra møtet i stua på Drangedal, mange delte fra egne opplevelser og erfaringer.

Fellesskap, bibel, bønn og lovsang
Selv med litt ustabilt vær satt det ingen demper på aktivitetene og gjennomføringen.
Verken klatring, repellering eller bading
måtte vike. Kun ett måltid ble flyttet under
tak, mens resten av måltidene ble nytt ute.
God mat og fellesmåltider var et møtepunkt
på MKF-sommerleiren. Lunsj-andakten i en
pause fra klatringen handlet om å ha fokus
på Jesus. Ved å ha dette fokuset vil vi også
begynne å se på mennesker og situasjoner
med Guds hjerte.
– Gården i Drangedal var en fin plass.
Jeg kom i skikkelig sommerstemning
mens jeg var der. Jeg likte klatring, volleyball og riding, det skjedde noe hele
tiden. Det var et godt fellesskap der. Få

Øydis Løvbukten sammen med deltakere fra Romania

kjente alle, så det ble mange nye bekjentskap. Jeg møtte mange interessante mennesker, avslutter Netland.
Årets lovsangsteam ledet både i rolige
og fartsfylte lovsanger og salmer. Lovsangsteamet bestod av noen av de ferskeste MKF-medlemmene. På lørdagskveld ble det etter en god lovsangsseanse åpnet opp for alle å dele det de hadde på hjerte. Her slapp både vitnesbyrd
fra innland og opplevelser fra utland til.
Sommerleiren var en berikelse og ble en
god start på sommeren for mange.
SO
Aktivitet of fellesskap hele dagen skaper gode relasjoner

MØTER MED NKLF
Oslo-gruppen av Norges kristelige legeforening (NKLF) inviterer oss i MKF – og andre interesserte – med på noen av sine møter.
Det første ble holdt i Furuset kirke 26 sept, og vi fikk da et meget
interessant møte med feltprest
Nils Terje Lunde og hans tjeneste
i Afghanistan. Dette møtet vil vi
komme sterkere tilbake til i neste
nummer.

Vi er videre invitert til disse møtene
denne høsten:
Lørd 15 okt kl 09.30-16: Seminar
i Misjonskirken, Slemdalsv 1, Majorstuen.
Tema: Misjonshelsetjeneste i en
ny tid. Seminaret arrangeres i samarbeid med organisasjonen Digni
(Tidligere: Bistandsnemnda). Detaljert program og påmelding formidles
via NKLF, Oslo v Jørund Asle Holme, tlf 67 90 70 52/909 82 803.

Kirken.no

Tirsd 6 des kl 19 på Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggt
15 A.

Salmekveld med forfatter og
salmedikter Eyvind Skeie
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LEDER
Kjære MKF venner
Terrorangrepene mot vårt land,
vårt folk og vårt styresett denne
sommeren vil endre mye. I mange
samfunnssektorer reflekterer man
nå over hvilke endringer det er
behov for, og hvilke endringer som
vil komme i tiden fremover. Et
trekk ved begivenhetene som har
overrasket mange er den viktige
rollen som kirkene, og særlig Den
norske kirke, fikk i det offentlige
sorgarbeidet. Kirkene ble et viktig
sted der enkeltpersoner og vi som
et samfunn kunne finne trøst i
minnegudstjenester, åpne kirker og
ikke minst i de mange begravelsene.
Dette er uttrykk for noe viktig i
vårt samfunn. Kristendom er ikke
bare en privatsak, den er også en
viktig del av vår arv. Når mennesker rammes av krise, vil overraskende mange søke til kirkene
som et sted der man finner trøst,
håp og ikke minst verdier som
bærer. Slik sett har det vi har sett
etter 22. juli mange likheter med
situasjonen i Forsvaret. Vår profesjon innebærer at vi fra tid til annen
befinner oss i livsfare - kolleger og
kamerater blir tidvis drept, og vi ser
folk dø som følge av våre egne
handlinger. Dette er noe av
grunnen til at feltpresten er en så
viktig person i operasjoner i

utlandet. Når vi ikke lengre kan ta
livet og tryggheten for gitt ser vi oss
om etter noe større utenfor oss selv.
I denne situasjonen er det viktig at
kirken og vi kristne ikke bare fokuserer på å trøste og å være til stede
for dem som trenger det, men at vi
også peker på Han som virkelig kan
gi liv og håp. Det er først når vi får
et personlig forhold til Gud at vi
virkelig kan få det håp og den tro
som bærer oss over alt det onde vi
blir utsatt for.
At kristendommen og de kristne
verdiene er en viktig del av vår arv
er også kraftig illustrert i våre
lederes og folkets reaksjoner etter
katastrofen. Kronprinsen snakket
om å fylle gatene med kjærlighet, og
ingen av våre ledere har ropt på
hevn eller hat. Tro, håp og kjærlighet
er de store kristne verdiene. Trøst,
tilgivelse og frelse fra det onde er
kristentroens grunntrekk. Dette har
preget oss etter katastrofen.
Det viste seg derfor at verdinøytraliteten som har presset vårt samfunn i
mange år ikke stakk så dypt når det
virkelig gjaldt. Vi står som samfunn
for en del konkrete verdier, og vi er
villige til å kjempe for dem. I Forsvaret bør dette gi et signal om at tiden
nå er moden for å formulere et ver-

digrunnlag som klart og tydelig lister de verdiene vi ønsker å legge til
grunn for vår virksomhet. Vi har
tidligere i Fokus pekt på manglene i
Forsvarets verdigrunnlag, ikke
minst at det har manglet et verdigrunnlag for hele forsvarssektoren
på et overordnet nivå.
Når Forsvarsdepartementet skal
fastsette dette verdigrunnlaget er
det vårt håp at de siste ukenes
nasjonale selverkjennelse vil sette
spor. La oss finne frem til det
beste i vår kristne og humanistiske
arv, og definere et klart verdigrunnlag for Forsvaret ut fra denne
arven.
Med vennlig hilsen

SKATTEFRIE GAVER TIL MKF
Vi minner om at gaver til vår organisasjon er godkjent for skattefradrag.
Dette gjelder både gaver til vår
hovedkonto 0537.08.34069 og ga6

ver til det internasjonale misjonsarbeidet 9791.11.10567.
Skattefradrag betinger at gavene må
være på minst 500 kr, og samlet beløp for en person er 12 000 kr. Det

er nødvendig å oppgi personnummer, men for tidligere givere er
dette allerede registrert.
På forhånd takk for gaver til vår
virksomhet!

ÆRESMEDLEMMER JUBILERER
Tre av våre æresmedlemmer og veteraner fra den første tiden i KBS
har markert runde år de siste månedene
Inge Wold var først ute med sin
80 års dag 21 juni. Inge har farts-

tid fra første dag i Kristent befals
samfunn (KBS), som vår organisasjon het tidligere. Han var aktiv i vår
gruppe på Rygge, var daglig leder
av KBS i fire år, og satt i mange år
som visepresident i vårt internasjonale fellesskap AMCF, med ansvar
for Nord- og Øst-Europa. Dette
skjedde nettopp i en tid da Jernteppet falt og veien ble åpnet for etablering av kristne militære fellesskap
i Øst-Europa. Inge fikk en sentral
rolle i dette arbeidet, og rundt om i
Europa er det mange som er meget
takknemlig for Inges innsats.

Helge Utaker fylte 75 år 4 juli.
Helge var feltprost fra 1990 til 1996,
og ble utnevnt som KBS’ president i
1992, etter at Asle Enger hadde hatt
dette vervet siden oppstarten i 1982.
Helge var vår president i 12 år, og
ble utnevnt til æresmedlem da Arnvid Løvbukten overtok dette vervet
på årsmøtet i 2004. Helge var en
sterk støttespiller helt fra oppstarten,
og sørget for en god og viktig forankring til Feltprestkorpset. Han
markerte seg med en meget god og
klar forkynnelse i alle våre sammenhenger.

Atle Brundtland fylte 80 år 10
september. Atle deltok på verdenskonferansen for kristne militære fellesskap i England i 1980 og ble der
overbevist om nødvendigheten av å
bygge opp et tilsvarende arbeid i
Norge. Han tok initiativet til den første samlingen for kristent befal i
Norge. «4 februar 1982 skjedde alt
det jeg hadde håpet og bedt om» sa
han til Fokus ved 20-års-markeringen. Atle har vært daglig leder for
KBS fra høsten 1982 til årsmøtet i
1987, og ledet i mange år KBS/
MKF-gruppen som møttes på Madla. Han var samtidig regional kontaktperson for Stavanger-området.

-- OG DE UNGE GIFTER SEG

Jonna Lillerank og Knut Arne Aandstad giftet seg
23 juli i Finland

Katrine Sønneland Håland og Stein Helge Kingsrød
giftet seg 14 mai i Stavanger domkirke
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SKAPER NORSKE KRIGERE FRED?
Nesten daglig er norske soldater engasjert i stridskontakter. Vårt engasjement i Afghanistan har i høy
grad farget kulturen og lagt et grunnlag for soldatutdannelsen i vårt land. Kadettsamfundet på Krigsskolen ønsket å belyse ulike sider ved dette, og det skjedde på Litteraturhuset i Oslo en dag tidlig på
sommeren.
Igjen sto begrepet «krigerkultur» i
sentrum, og det viktigste spørsmålet
var om denne kulturen og fredsnasjonen Norge egentlig bidrar til fred i
Afghanistan. Man prøvde også å se
fremover og stilte spørsmål til hva
som skjer etter Afghanistan.
Norge er engasjert i opprørsbekjempning på vegne av den afghanske stat, og dette har farget kulturen
og utdannelsen til våre soldater.
Denne nye kulturen som har blitt
fostret frem i Forsvaret har fått stadig større aksept. De sentrale spørsmålene under debattmøtet var:
· Hvordan påvirker denne kulturen
evnen til å skape fred i Afghanistan?
· Hvordan henger så denne utviklingen sammen med den rødgrønne
regjeringens ambisjon om å vende
blikket i større grad mot FN og
fredsbevarende operasjoner?
· Skaper norske krigere fred på
vegne av fredsnasjonen Norge?
· Hvor ønsker vi at utviklingen skal
gå og hvor står vi etter Afghanistan?
Kadettsamfunnet hadde invitert et
«tungt» panel til debatten:
· Roger Ingebrigtsen, Statssekretær
Forsvarsdepartementet
· Ine Marie Eriksen Søreide, leder
av Utenriks- og forsvarskomiteen
· Kristian Berg Harpviken, direktør
i PRIO
· Hedda Langemyr, daglig leder i
Norges Fredsråd
· Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens nødhjelp
8

· Robert Mood, generalmajor, tidligere sjef for FNs observatørkorps
i Midtøsten (UNTSO)
Debatten ble ledet av Bjørn Hansen,
kjent fra NRK.
Først ute var statssekretær Ingebrigtsen som berømmet Kadettsamfundet for å ha satt temaet på dagsorden, og etterlyste en større offentlig debatt rundt temaet. Han berømmet de norske styrkene i Afghanistan og den viktige jobben de gjør, og
understreket viktigheten av norsk
tilstedeværelse i Afghanistan.
Hedda Langmyr fokuserte på at
norske styrker i tidligere tider deltok
i fredsbevarende operasjoner og at
dette var fra hennes synspunkt en
større suksess enn de operasjonene
Norge har deltatt i den senere tid.
Hun kritiserte også at man hadde
brakt feiring av veteraner inn i fredsdagen 8.mai, og hun konkluderte
med at Norge ikke er tjent med en
krigerkultur.
Ine Marie Eriksen Søreide ga stor
honnør til de norske styrkene i utlandet og var opptatt av å styrke soldatyrkets profesjonalitet gjennom å

bygge opp en sunn soldatkultur. Hun
understreket også at Norge bidrar til
å skape fred og at våre bidrag er basert på beslutninger i FN.
Atle Sommerfeldt var opptatt at de
militære styrkene kun skulle sikre
sivilbefolkningen og nødhjelperne.
Han var svært kritisk til den måten
norske og andre styrker er benyttet i
Afghanistan.
Kristian Harpviken var også stor
tilhenger av at norske styrker kun
skal brukes i fredsbevarende operasjoner og konkluderte med at militær
innsats i Afghanistan var feilslått.
Robert Mood brukte en mer tidløs
innfallsvinkel og mente at å bruke
militær makt i konflikter er siste virkemiddel. Våre soldater er med å
skape fred, gjennom profesjonalitet,
dvs: vinne kampen, løse oppdraget
og komme hjem med alle. Og at det
er politikerne som må omsette den
militære innsatsen til fred. Han var
klar på at ved statsbygging er det de
sivile virkemidlene som er viktigst og
de militære virkemidlene er bare til
støtte, men dette krever en sterk interaksjon.

Prio-direktør Kristian Berg Harpviken og generalmajor Robert Mood
sa begge at det ikke er de norske
soldatenes feil at det går så dårlig i
Afghanistan. De mente at det er politikken som svikter, og sammen med
de øvrige paneldeltakerne kom de
fram til en slags konklusjon på
spørsmålet i tittelen på debatten:
Oppgaven til de norske soldatene er
ikke først og fremst å skape fred,
det er det andre som må gjøre.
I sin avslutningskommentar tippet
statssekretær Ingebrigtsen at termineringen av bidraget i Afghanistan
vil starte i 2012. Det skal bli spennende å se hvor god han er til å «tippe».

Flere av paneldeltakerne berømmet
Kadettsamfunnet for å ta initiativ til
en kritisk debatt, og for å se at det
ikke står i motsetning til å støtte de
norske utenlandsstyrkene.

Salen var fullsatt og flere som ønsket det fikk dessverre ikke delta.
Artikkelen er skrevet på bakgrunn av omtale på KOLs nettside
og i avisen Klassekampen. Foto:
Knut Arne Aandstad

MISJONSFELTET SOSIALE MEDIER
Kristne kan bruke Facebook til å
være et lys. Dine oppdateringer og
fokus kan være av betydning og
oppmuntring for din omgangskrets.
Spørsmålet stilles om det egentlig er
sosialt å ha kontakt med hverandre
på datamaskin. Har du først gitt etter for Facebook-presset får du
sannsynligvis et lite kultursjokk. Men
til tross for dette: Facebook er et
verktøy med mange muligheter.

Kringkasting for enhver
I løpet av sekunder kan du gi informasjon til hundrevis av dine bekjente, på tvers av verdens kontinenter.
Hvis en sammenligner Facebooks
brukere med befolkning hadde Facebook vært verdens fjerde største
land i innbyggertall. Hvordan kan
kristne være vitne her?
Apostlenes gjerninger 2:42 omtaler
de fire B-er: Bibel, bønn, brødsbrytelse og brorskap. Facebook og
sosiale medier kan bidra til at vi digitalt kan dele både bibelord, bønneemner og tildels brorskap. Selv om
det nok ikke måler seg med fellesskap i menighet og samvær er det
fortsatt et misjonsfelt.

Det kan være greit å dele noen oppmuntrende ord med de rundt oss.
Dette i seg selv kan være et vitne.
Facebook og andre sosiale medier
kobler venner og bekjente sammen.
Relasjonene går på tvers av både
nasjonalitet og tro.

Mye innhold er uinteressant: «Nå
dekker jeg til middag. Jeg er trøtt.»
Men plutselig kan det komme noe
alvorlig. Vi kristne kan dele viktige
ting i livet og dele bønnebehov. Det
er også mulighet å dele evangeliet og
budskap.

Viktig å sile informasjon

MKF har en egen Facebook-gruppe.
Her har vi muligheter til både å spre
informasjon og til å gi hverandre
oppmuntring. Husk også at når kristne venner klikker «liker» og kommenterer på statusoppdateringer med
kristent budskap øker synligheten på
innlegget, og budskapet får større
spredning.

Et av de viktigste tingene er at du
hele tiden må sile ut informasjon:
Hva er viktig for meg eller andre?
Husker du dette kan det sammenlignes med å lese avisen. Facebook
kan brukes til mye sløseri, men også
konstruktivt. Da må du hele tiden
sortere.

SO
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«INGEN KRIG ER RETTFERDIG»
Kirkenes verdensråd har kommet med en felles uttalelse hvor de vil fjerne begrepet «rettferdig krig» og heller innføre et nytt begrep «rettferdig fred». Kirken risikerer med dette fullstendig å avskrive sitt ansvar som
etisk veileder og samfunnsaktør på et meget viktig område

Jeg ble utfordret av redaktøren til å
reflektere rundt dette temaet, i lys
av artikkelen fra Den norske kirkes
nettside, publisert 27. mai 2011.
Det som utfordrer mest er påstanden
om at det «finnes ingen “rettferdig
krig” fordi bruk av vold mot vår neste er synd». Når jeg går inn i dokumentet fra konferansen (Ecumenical
Call to Just Peace http://
www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/iepc/resources/
ECJustPeace_English.pdf), så utfordres rettferdig krig slik vi kjenner det
i dag på to steder.
For det første presenteres begrepet
rettferdig fred som fundamentalt forskjellig fra rettferdig krig, «... mye
mer som et kriterium for beskyttelse
av mennesker fra urettferdig bruk av
makt; i tillegg til å få våpnene til å tie
omfavner det sosial rettferdighet,
lovstyrte samfunn, respekt for menneskerettighetene og felles menneskelig sikkerhet» (min oversettelse).
Dette ser jeg som helt uproblematisk
i lys av at mål og hensikt med enhver
krig i rettferdig krigs-tradisjonen ligger utenfor selve krigen, og er en
bedre fred. Det er i lys av rettferdig
krigs-tradisjonen viktig at begrepet
rettferdig fred styrkes og dermed
også gir tydeligere veiledning for
bruk av militærmakt for en bedre
fred.
Det andre forholdet der rettferdig
krigs-begrepet trekkes inn opplever
jeg som mer problematisk. Der anerkjennes FN å ha autoritet til å respondere på trusler mot verdensfreden i FN-charterets ånd og bokstav,
også med militærmakt innenfor folkeretten, men at vi som kristne må
gå lenger og utfordre alle teologiske
og andre former for legitimering av
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bruk av militærmakt som avleggs.
Dette inkluderer også begrepet rettferdig krig, som siden Augustin har
tjent som en normativ formaning for
krig og for krigføring.
Dokumentet anerkjenner lovlig bruk
av væpnet makt som en siste utvei
og det minste onde, som nødvendig
for å beskytte sårbare grupper i
umiddelbar livsfare. Men selv da er
bruk av væpnet makt et hinder for
veien til rettferdig fred. De andre
konkrete eksemplene som nevnes er
«just policing» og den nye normen i
emning knyttet til begrepet «responsibility to protect», som var begrunnelsen for sikkerhetsresolusjon 1973
for bruk av militærmakt mot Libya. I
tillegg til de fredsbyggende mekanismene i FN-charteret.
Dokumentet sier videre at all voldsbruk skal forstås som synd, uten at
det skilles noe når det gjelder voldens hjemmel, hensikt og utøvelse. Et
slikt standpunkt er ikke uproblematisk. Det er faktisk forskjell på kriminell vold og politimannens lovlige
bruk av tilpasset vold for å avverge
kriminell voldsbruk. Det er også forskjell på krigere som utøver vold
uten annen legitimitet og autoritet
enn den våpnene deres gir dem, og
soldater under lovlig kommando og
med folkerettslig legitimitet.
I rettferdig krigs-tradisjonen ligger
krigens hensikt utenfor krigen selv,
volden er et politisk virkemiddel med
strenge begrensninger både når en
kan akseptere krig og hvordan voldsbruken skal begrenses. Soldater bruker vold for å realisere et positivt
mål utenfor dem selv, men når derimot målet med voldsbruken er knyttet til selve voldsutøvelsen er vi inne
på krigerkulturer og langt fra den

normgivende rettferdig krigs-tradisjonen.
Et siste punkt er at det sies, om enn
underforstått at vold bare har én logikk, og som eksempler listes en rekke forbrytelser. Dette er også en
grov forenkling som frakobler volden
fra dens politiske hensikt. Krig, bruk
av militærmakt, eller militær voldsbruk om du vil, følger politikkens logikk, selv om krigføringen har sine
egne prinsipper og mekanismer (sin
egen grammatikk). Dermed får
voldsutøvelsen til militære styrker fra
et demokrati som kjemper for en bedre fred, helt andre uttrykk enn de
fra et despoti som kjemper for politisk dominans. Derfor var det forskjell på voldsbruken til MILORG og
GESTAPO, og på voldsbruken til
US Army og Waffen SS.
Utfordringen min med dette dokumentet er at det ikke gir meg som
soldat noe alternativ. Rettferdig fred
er definitivt noe å strebe etter, men
det er noen hinder på veien. Som
Leon Trotskij sa det: «Det kan godt
hende at du ikke er interessert i krigen, men krigen er interessert i
deg». Norge kunne ha valgt fredens
vei i 1940 ved å underkastet seg Nazityskland. Men selv da ville vi blitt
dratt inn i krigen fordi briter og
franskmenn ville ha angrepet de tyske styrkene i Norge uansett hva
nordmenn måtte mene. Da kunne
freden vi fikk etter Nazitysklands
kapitulasjon ha blitt enda verre en
den vi selv var med på å kjempe
fram. En fred på Nazitysklands premisser ville i beste fall vært fravær
av krig, men langt fra en rettferdig
fred.
Dokumentet sier mye godt om rettferdig fred, men det oppleves som

Kirkelig betjening av soldater under den amerikanske borgerkrigen

gjennomført pasifistisk og gir ikke
meg som soldat noen alternativer til
den rettferdig krigs-tradisjonen som
skal avskaffes. Når dokumentet aksepterer voldsbruk er det utelukkende som ren symptombehandling, uten
at hensikten med den volden som
blokkerer veien til fred adresseres
som noe annet enn «vold». At denne
«volden» skulle skyldes en vond vilje
problematiseres ikke. Dermed blir all
vold bare vold og kan avskrives som
synd.

soldater også vi som er kristne soldater. Dette er et de facto brudd
med kirkens praksis tilbake til Cornelius i Apostlenes gjerninger kapittel 10. Det blir et spesielt paradoks i
statskirken med prester som statstjenestemenn hvis kirken ender opp
med å avvise den samme statens militærapparats kjernevirksomhet som
umoralsk og synd.

Det virker som om man lar seg
overvelde av denne verdens vold og
elendighet og trekker seg inn i seg
selv i stedet for å gå i dialog med det
verdslige regimentet; med politikere
og de samfunnsaktørene som er delaktige i politikk og voldsbruk. Kirken
risikerer da å bli redusert til en sekt
som melder seg ut av verden og
bare forholder seg til en pasifistisk
idealisme som det eneste svar på en
kompleks og vanskelig verden. Da
blir ikke kirken lys og salt i denne
verden, men en sær gjeng idealister
som kan avskrives som ansvarlig
samfunnsaktør på dette området.

Når vold og krig på denne måten
fjernes fra sin politiske hensikt, blir
heller ikke politikken seriøst utfordret på fredelige alternativer. Når
dokumentet ikke ser volden som
styrt av politikken og preget av den
politiske logikken, så kommer det
heller ikke fram om fredelige alternativer til krig og voldsbruk er noe
som politikken vil eller ikke vil. Fredelige politiske og voldelige (militære) midler følger den samme politiske logikken, selv om midlene er forskjellige i hvordan de virker. Og det
er disse forskjellene som gjør bruk
av militærmakt for å nå positive politiske mål så vanskelig, noe de siste
tiårenes intervensjoner og fredsoperasjoner viser med all tydelighet.

Hvis en slik avskriving av all voldsutøvelse, også krigshandlinger hjemlet
i FN-charteret, avskrives som umoralsk og synd, så avskrives også alle

Bevisstheten om både etiske og folkerettslige forhold knyttet til krig og
militære operasjoner har øket med
hver konflikt siden tidlig 1990-tall, til

både etikk og jus er institusjonalisert
inn i doktriner og reglement i FN,
NATO og de fleste demokratiske
stater. Rettferdig krigs-tradisjonen
har vært – og er – sentral i de prosessene som har ført fram til denne
bevisstheten, og ikke minst til en bedre praksis. Hvis Kirkenes Verdensråd eller andre vil avskaffe rettferdig
krigs-tradisjonen bør de komme med
et teologisk og etisk begrunnet praktisk alternativ som er bedre. Noe
slikt alternativ kommer ikke fram i
dette dokumentet; rettferdig fred er
noe annet. For oss soldater er rettferdig fred hensikten med rettferdig krig.
For å avslutte med en omskriving av
Clausewitz; rettferdig fred er målet,
rettferdig krig er et middel og middelet kan ikke ses i isolasjon fra sitt
mål. Rettferdig krigs-tradisjonen har
til nå vært en sterk stemme fra kirken ut i verden, den er tatt på alvor
og har fått praktiske konsekvenser
for krig og krigføring. Hvis kirken vil
dumpe denne som avleggs uten å
komme med noe bedre, så svikter
kirken sitt kall som lys og salt i verden.
Palle Ydstebø, oblt
Forsvarets Stabsskole
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INTER-NYTT
Vil en muslimsk vinter etterfølge den arabiske våren?
Mange kristne i Midt-Østen er bekymret for fremtiden, etter som den
«arabiske våren» sprer seg til stadig
flere land. Uvissheten er meget stor
om hva som kan ventes etter at uroen i de forskjellige landene har lagt
seg. Flere kristne grupper frykter at
den varme vinden vil endres til en
«muslimsk vinter» med vanskeligere
kår for de kristne.
I Egypt er det planlagt demokratiske
valg før årsskiftet, men det er ikke
anledning til å stifte nye partier. Det
muslimske brorskap er best organisert, og mange venter at de vil vinne
en kraftig seier. De kristne minoritetsgruppene opplever at de må gå
frem med stor varsomhet, og spiller
nå på lag med moderate muslimske
grupper under slagord som «borgerlige rettigheter for alle egyptere».
Kristne menigheter opplever fortsatt
enkelte isolerte konflikter med muslimske grupper, men i landet som
helhet er det ikke trusler og trakassering av betydning. Som en følge
av at byråkratiet for tiden ikke fungerer har mange menigheter benyttet anledningen til å reparere og bygge nye kirker.
Situasjonen i Syria er for tiden ganske uavklart, men det ser ut til å
være store variasjoner mellom de
forskjellige regionene. Syria har hatt
et ganske åpent og tolerant syn på
kristne, og var lenge et fristed for
forfulgte troende fra andre land i regionen. Det er imidlertid klart at et
stabilt styre er en betingelse for at
kristne skal føle seg trygge i landet.
Som følge av uroen i hele området
har MMIs regionleder Richard Sandy valgt å utsette besøk i dette området i år. Det planlegges nå et møte
12

for noen av de kristne militære kontaktpersonene fra disse landene på
Kypros.

Nytt håp i Hellas
Vi har tidligere fortalt i Fokus om
grekeren Vasilious Mamoulos som
fikk kontakt med vår styreleder Knut
Are Seierstad i Kosovo for to år siden, og ble invitert med på både Europa-konferanse og ledersamling i
Lübbecke. Vasilious fortalte i vår
artikkel at han opplevde seg som en
enslig svale i det greske forsvaret, i
den betydning at han ikke hadde
kontakt med noen andre som ville
være med i et kristent fellesskap.
Det forhold at den greskortodokse
kirken ikke vil ha kontakt med kristne fra andre trossamfunn gjorde heller ikke saken enklere.
Nå er det imidlertid i ferd med å skje
gledelige ting i Hellas. Etter Lübbecke-møtet deltok Vasilious på en
evangelisk militær konferanse i SydKorea, og her opplevde han et kall
fra Gud om å prøve å få i gang et
militært kristent fellesskap på tvers
av kirkesamfunnene i Hellas. «Vår
nye mann i Europa», Grozdan Stoevski, som vi presenterte i samme nr
av Fokus, hjelper nå Vasilious med
dette arbeidet. Nesten som Paulus i
sin tid, reiser de rundt i de
nordlige områdene av
Hellas og har samtaler
med protestantiske kirkeledere. Våre venner forteller at evangelisk arbeid
blant militære var et område som de lokale kirkelederne aldri hadde tenkt
på, men nå lovet de å slutte helhjertet opp om arbeidet. Med hjelp av mange
gode krefter har Vasilious
nå kalt sammen kristne i

forsvaret til et felles møte i Thessaloniki 11-12 november, og håper at
det resulterer i opprettelse av en
gresk gruppe av militært kristent fellesskap (mcf).

Grozdan er stadig på reisefot
De siste månedene har «teamleder
Europe» Grozdan Stoevski besøkt
flere land i Sydøst-Europa, bl a Serbia og Kroatia, hvor han har etablert
gode kontakter med både forsvarsdepartementet og feltpresttjenesten.
I Makedonia oppdaget Grozdan en
kristen militær gruppe, og fikk være
med å starte opp en nasjonal mcforganisasjon. Han er også en sterk
støttespiller for evangeliserende
virksomhet i Romania og Ungarn.
Tidligere teamleder Rainer Thorun
er fortsatt aktivt med, og har et stort
reiseprogram, gjerne sammen med
sin kone Karin. Han konsentrerer
seg nå spesielt om de baltiske landene og vår søsterorganisasjon i Moldova.

Erfaringer er viktigere enn
kunnskaper
Under sommerens Sailing Retreat i
nederlandske farvann snakket en

Felles innsats om bord

Fra 25-års feiringen til Franske UMCF

kroatisk deltaker varmt om forsoning
mellom landene på Balkan og håpet
at kristne brødre og søstre kan møtes i bønn og fellesskap slik vi nå
opplever på tvers av grensene i det
tidligere Jernteppet. Kroatias militære biskop har uttrykt støtte til disse
tankene, og sier at feltprestkorpset
vil arbeide for kroatisk deltakelse på
andre kadettarrangementer som Skiing Retreat og Kadettkonferansen i
Litauen.

Franske UMCF feiret 25 år
UMCF ble grunnlagt i 1986 som en
tverrkirkelig organisasjon med hen-

sikt å støtte kristne i forsvaret, politiet og gendarmeriet i deres trosliv.
De ønsker også et nært samarbeid
med feltprestene. UMCF har dessuten nær kontakt med kristne soldater
i fransktalende afrikanske land. Under jubileumshøytideligheten var det
god representasjon fra MMI, med
Brian Parker, Rainer Thorun og vår
norske representant i MMI-ledelsen
Arnvid Løvbukten.

MMI arbeider på frivillig basis, og
begge har en enkel og effektiv administrasjon. Men kostnadseffektive
organisasjoner trenger også penger,
og vi kan med frimodighet anbefale
gaver til disse organisasjonene.

Trenger støtte

En nærmere beskrivelse av våre internasjonale organisasjoner AMCF,
ACCTS og MMI finner du på s 15.

Nesten alle feltarbeidere i våre misjonsorganisasjoner ACCTS og

Bidrag til konto 9791.11.10567 –
MKF, Boks 52, 4862 Eydehavn –
sendes uavkortet til disse organisasjonene.

BØNNELISTE
Guds rike komme ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: «Se
her er det», eller: «Der er det». For Guds rike er midt iblant dere (Luk 17, 20-21)
- Takk Gud for det meget vellykkede sommerstevnet i Drangedal, og at dette programmet har
god appell til unge mennesker
- Takk for det viktige arbeidet
som utføres av Grozdan Stoevski og en rekke frivillige medarbeidere i Europa, Afrika, MidtØsten og i andre land
- Be for misjonsarbeidet gjennom
Military Ministries International
(MMI) og Association of Christian Conferences, Teaching and
Service (ACCTS). Be for ledelsen og den nye direktøren i

ACCTS, Philip Exner, for MMIs
ledelse, hvor vår president Arnvid
Løvbukten nå er med, og for våre
europeiske AMCF-ledere Torbjörn Boström og Brian Parker
- Be for vår president, styret, reisesekretær, Fokus-redaksjonen og
lokale kontaktpersoner.
- Be om at mange nye elever og
kadetter søker seg til vårt fellesskap, og at det etableres kristne
grupper ved alle militære skoler
- Be for vår konge og den kongelige familien. Be for forsvarsminis-

teren og vår militære ledelse, for
feltprosten og hans stab
- Be for kristne i forsvaret i land
hvor det nå er uro i Midt-Østen
og Nord-Afrika
- Be for våre soldater i utenlandsk tjeneste, spesielt i Afghanistan. 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 Forsvaret, og at Kristus må få en
sentral plass i våre hjerter.
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VERDENS
MILITÆRE SOM
MISJONSMARK
Det er mange land som ikke har militære kristne fellesskap i verden.
Men dette gjelder også flere land i
Europa. Dette gjør MMI - Military
Ministries International noe med.
MMI har som mål å se Guds rike
etablert og vokse i verdens militære
styrker. Generelt er MMIs viktigste
oppgave å få etablert militære kristne fellesskap og feltprestkorps over
hele verden. Dette gjøres gjennom å
arrangere konferanser og arrangement til utrustning på lokalt, nasjonalt
og internasjonalt nivå. MMI støtter
så aktivitetene med å bygge og
vedlikeholde relasjoner med individuelle kristne som også omfatter regelmessige besøk til kristne i de militære styrker i regionene. MKFs president Arnvid Løvbukten er representant i MMI-styret.
– Vi ser etter muligheter for å skape en forandring til det bedre i
Guds rike. Så vi satser mye der de
militære lar seg rive med av korrupsjon, for eksempel i Afrika.

Vi ville gjerne at alle bidrar med sine
nettverk, slik at når vi kommer over
kristne i andre land blir de inkludert i
det store fellesskap. Vi kan i dag lett
skape det virtuelt på nettet, det må
bare settes i system, sier Løvbukten.
Han forklarer at han er eneste representant i styret som ikke er britisk,
noe som er en fordel.
– Det kan være gunstig å ha forskjellige kulturer og bakgrunner
representert når hele verden er
misjonsområdet. I tillegg har det
med kommunikasjon å gjøre, sier
Løvbukten.

Utfordringer - også i Europa
Løvbukten forklarer at det er kjempebra å kunne delta i et slikt internasjonalt miljø med andre erfarne militære fra Storbritannia, samt møte
kristne offiserer i andre land.
– Det er mange nye inputs og er
trosstyrkende. Samtidig er det veldig utfordrende.

ADVENTSGUDSTJENESTEN
I FROGNER KIRKE
Vi holder fast på den gode tradisjonen og samles også i år til
adventsgudstjeneste i Frogner kirke i Oslo. Vel møtt 11 desember kl 11. Rut Ugland er liturg, og denne gang blir det
feltprost Alf Petter Hagesæther som taler. Vi blir også med
på kirkekaffen etterpå. Militært personell oppfordres til å stille
i uniform.
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MMI betegnes som en svært kosteffektiv organisasjon, der det meste
er basert på frivillighet.
– Det gjør at MMI er sårbar for
svingninger i gaveinntekter. Så er
det mandatet og prioriteringer:
hvor skal vi sette inn ressursene?
Hvilke land skal vi satse mest på?
– I høst skal vi faktisk ta opp hvor
grensene skal gå når det gjelder
vårt internasjonale motto «All one
in Christ».
MKF medlemmer og støttemedlemmer kan være med å be for MMI sitt
arbeid.
– Be om at vi lykkes i å etablere
militære kristne fellesskap der det
ikke finnes, for eksempel Danmark, Belgia, Sveits, Italia og Hellas. Men også om visdom til oss
som skal prioritere, avslutter han.
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
Philip Exner
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 oberst Philip Exner.

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
av Østeuropa har
MMI fått
være med
Jos McCabe
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
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)
For tiden i USA
mob 92 61 22 26 , e-post: styret5@mkf.no
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

0537.08.34069
E post: post@mkf.no
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Ettersendes ikke ved varig adresseforandring,
men returneres med opplysning om ny adresse.

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
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97048870
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93628464
97072716
93413560
98675773
51343431
91351273
67863381
99436753
95208378
99724950
92423420
69238016
62592521
40029638
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