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Den arabiske våren har så langt gitt
både positive og negative resultater,
naturlig nok. Tunis har hatt sitt før-
ste demokratiske valg, og i Libya er
Muammar Gaddafi borte. Hans død
ble en brutal affære, like brutal som
han selv har styrt i mange år. Folk
flest syntes at det var greitt. Det
som overrasket her hjemme, var må-
ten norske medier viste og skildret
mordet på diktatoren. Det var
skremmende å se hvordan vi plutse-
lig mistet all vurderingsevne og over-
førte alt det som Al Jazeera og egne
reportere kunne dokumentere av rå-
skap til alle døgnets tider. Dette gav
oss et usensurert bilde av et forflatet
menneskesyn, ikke lenge etter at vi
selv hadde demonstrert for en hel
verden hvordan man skal behandle
en massemorder.

Vold avler vold, kjærlighet avler
kjærlighet. Det skjer ikke hver gang,
men den menneskelige natur har

dette i seg, at vold skal gjengjeldes.
De som lar Jesu sinnelag prege sitt
liv, har den motsatte mulighet: hvert
menneske er verdifullt, skapt i Guds
bilde, elsket av Gud! (Men Gud el-
sker ikke nødvendigvis de gjerninger
vi gjør). Det var noe av dette sinne-
laget som begynte å bevege det nor-
ske folk etter 22. juli: omsorg for
hverandre i sorgen, rettferdig dom,
kirkene ble fulle, mediene dekket
bare oppbyggelig stoff osv.

Den arabiske våren har antakeligvis
så vidt begynt, veldig mye gjenstår
før det blir stabilt i denne regionen
(hvis det blir det noen gang).  Forhå-
pentligvis blir det et bedre regime i
Libya som relativt raskt kan vise
hvor riktig det var av NATO å støtte
opprøret mot diktaturet. Når det
gjelder mediedekningen, må vi dess-
verre regne med mye vold også i
fremtiden. Men selv om vi har fått
mange nye landsmenn fra slike om-
givelser, må vi ikke oppmuntre våre
medier til å kopiere ukritisk den ned-

brytende brutalitetsskildringen som
kommer nesten daglig.

Den onde og den gode sirkel starter
egentlig med deg og meg. Hvilket
sinnelag utstråler vi i familien, på
jobben og blant venner? Er det vår
egen primitive natur, eller er det Jesu
sinnelag som elsker våre fiender og
gir der andre tar? Norske militære er
blant verdens beste fredssoldater
nettopp på grunn av denne måten å
tenke på! La oss arbeide videre med
den høye etiske standarden som er
bygget på den kristne grunnvollen.
Vi må ikke la oss påvirke av dem
som har et annet menneskesyn! Det
er ingen automatikk i at alt blir som
før, nei hver dag trenger vi alle å
være fredsskapere og brobyggere,
enten vi er i Afghanistan, på Rena
eller hjemme. Om du blir litt urettfer-
dig behandlet, skal du tåle det, eller
skal du ta igjen?

Det er adventstid, og i år har kona
mi og jeg anskaffet Julemysteriet
av Jostein Gaarder. En særdeles
raffinert og velskrevet bok, som
anbefales for barn i alle aldre.
Med 24 kapitler, akkurat passe for
at vi to kan ha en liten høytlesning
hver kveld nå frem til jul.

Jeg er begeistret for denne forfat-
teren, denne filosofen. Det var en
stor opplevelse for meg å møte
han for noen uker siden, hvor han
fortalte nettopp om denne boken.
Husk at Betlehem ble et møte-
sted for de rådende kulturer på

den tiden. Og møtet skjedde altså
her � ved en krybbe. Mellom vise
menn, hyrder, engler og sauer.
Og så kan vi spørre hvem av dem
vi ønsker å være i vårt møte med
Jesus. Sa filosofen og forfatteren til
en bok som er oversatt til 27 språk,
og som også leses av mennesker
som aldri har hørt om Betlehem og
barnet i krybben.

Men det har vi, og nettopp det
gjør det ekstra godt å ønske alle
våre lesere en velsignet, god jul!

Den gode og den onde sirkel

Forsiden viser at det også kan være vinterstemning for våre soldater i Afghanistan. Foto: Leeni Maki, Forsvaret
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Hensikten var å synliggjøre
det militærkristne fellesskapet
for militære ved garnisonene i
Setermoen, Bardufoss og
Skjold. Helgen fra 28. oktober
til 30. oktober fikk dermed
mange militære, både befal og
grenaderer, men også soldater
i førstegangstjenesten sitt før-
ste møte med MKF.

Positiv respons
� På Bardufoss og Setermoen
fikk jeg flere samtaler, og fikk
fortelle om MKF. Mange
stoppet opp og så på standen og fle-
re tok med seg Fokus.

Om helgen var det mindre befal til
stede, og det ble kanskje derfor ikke
vervet nye medlemmer. Likevel var
responsen totalt sett over forventnin-
gene, og standen åpnet opp for flere
gode samtaler.

� Før standen på Skjold så det
mørkt ut, mange befal var vekkreist,
og det så tilsynelatende tomt ut i be-
falsmessen. Men etter at jeg hadde
pakket sammen standen: Wow, for
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Utrustet med MKF-plakat, banner og brosjyrer, samt flere nummer av Fokus inntok

MKF-medlem Peter Olsen Indre Troms med informasjonsstand

en dag! Jeg er så glad for at jeg kom
ut til Skjold � selv om det så mørkt
ut i begynnelsen.

Olsen forklarer at han fikk svært
mange samtaler på Skjold, og folk
tok med seg Fokus.

� Helt mot slutten da de fleste hadde
gått, gikk det en gutt forbi. Gud sa til
meg at han var kristen. Først gikk
han forbi, men så kom han tilbake og
viste stor interesse. Det viste seg at
han faktisk var kristen og nylig til-
flyttet Troms, jeg fikk dermed fortalt

både om MKF og arbeidet på
Soltun.   Det var også flere
som ikke stoppet opp, men
likevel ga uttrykk for at stand
med MKF-tilstedeværelsen
var positiv.

Informasjonsdeling
� Tanken var å ikke være for
pågående, og heller la dem
som ønsket stoppe opp, prate
og stille spørsmål, eller bare
se på informasjonen. Dette
tror jeg fungerte. De som er
interessert � særlig de som er

kristne, vil stoppe opp når de ser
bannerens overskrift: «Militært kris-
tent fellesskap». Samtidig setter de
som ikke har interesse pris på å ikke
bli brydd.

� Helgen med MKF-stand bidro i
stor grad å bevisstgjøre.  Både om
MKF, men også generelt at det fin-
nes flere kristne i Forsvaret.  Det
kan også tenkes at ikke-troende som
passerte standen fortalte kollegaer
som de vet er kristne om dette, av-
slutter Olsen med et smil
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Kjære MKF venner
Vi lever i en dynamisk tid, der
samfunnet endrer seg og grenser
flyttes hele tiden. Slik er det også i
Forsvaret � endringene, tempoet
og de nye utfordringene er noe av
det som gjør det attraktivt å tjenes-
tegjøre.

Man får ofte inntrykk av at endrin-
ger er til det verre, men det er slett
ikke alltid tilfelle. Nylig fremla For-
svarssjefen et nytt verdigrunnlag,
der han i sin innledning fastslår at
Forsvarets verdier har sitt utspring
i Norges historiske og kulturelle
grunnverdier, slik de fremkommer i
samfunnets kristne og humanistiske
tradisjon. Det er svært positivt at
Forsvarssjefen har mot og ryggrad
nok til å forankre Forsvarets verdi-
er i noe grunnleggende og norma-
tivt, i motsetningen til den relativis-
tiske tilnærmingen til verdier man
ofte ser på andre områder i sam-
funnet. Her har Forsvarssjefen satt
ned noen stolper som vil bidra til å
videreføre den høye etiske stan-
darden vi har i Forsvaret, og som

vil bidra til vellykket oppdragsløsning
i fremtidens operasjoner.

Vi i MKF har tatt opp disse spørs-
målene ved flere anledninger, både
her i Fokus og senest på vårt årsmø-
te på Setermoen i april. Vi er svært
glade for at et godt forankret verdi-
grunnlag nå er på plass. Vi tror også
det vil ha en viktig normativ funksjon
i arbeidet med Holdninger, Etikk og
Ledelse, som nå tas mye mer seriøst
i Forsvaret enn det som var tilfelle i
tidligere tider. Våre erfaringer fra
mange år med krigføring har vist at
man ikke kan ta lett på disse spørs-
målene.

Bidrag til etikken er et av de fem
målområdene for MKF. Men vi har
også fire andre målområder, som
dreier seg om å bygge et fellesskap
av kristne i Forsvaret � et fellesskap
bygget på bønn. Jeg kunne ønske at
vi i tiden fremover kunne fokusere
enda mer på denne siden av våre
oppgaver. Det er lett å delta i en de-
batt om militæretiske tema, men kan-
skje ikke like lett å snakke om trosdi-
mensjonen. Vår tro på Jesus og vårt

personlige forhold til ham gir oss en
dybde og mening med livene våre
som vi trenger å dele med andre.

La oss derfor snakke om dette når
vi kommer sammen, og dele dette
med andre når det er naturlig. Det
er mange som har et personlig for-
hold til Jesus i Forsvaret � fra ver-
nepliktige og grenaderer helt opp til
generalsnivået. La oss forsøke å
vise dette i vår tjeneste, i våre liv
og i hva vi deler med andre. Og la
oss bygge hverandre opp i felles-
skapet og gjennom bønn! Da kan
vi gjøre en forskjell i Forsvaret �
med et grunnfestet verdigrunnlag i
ryggen.

Med vennlig hilsen

Forsvarssjefen la i slutten av oktober
frem Forsvarets nye verdigrunnlag.
Dette fremstår som et meget godt
fundert grunnlag for et Forsvar som
har endret seg mye siden det forrige
verdigrunnlaget ble fastsatt for 13 år
siden. Vi har nå et innsatsforsvar,
som har deltatt i kampoperasjoner
mer og mindre kontinuerlig de siste
10 år.

Forsvaret er i en helt spesiell situa-
sjon i forhold til alle andre offentlige
etater eller for den del næringslivet.

NYTT VERDIGRUNNLAGNYTT VERDIGRUNNLAGNYTT VERDIGRUNNLAGNYTT VERDIGRUNNLAGNYTT VERDIGRUNNLAG
Av Knut Are Seierstad

Forsvaret har til oppgave å ta vare
på samfunnets grunnleggende sik-
kerhet, og forvalter dødelig vold på
vegne av den norske stat. Det sier
seg selv at en slik etat trenger et
meget vel fundert etisk grunnlag, for
å sikre at makten ikke anvendes på
en måte som er i strid med oppdra-
get fra de politiske myndigheter, som
er uetisk eller som ødelegger
måloppnåelsen på et høyere nivå.

Vi vil gjerne berømme Forsvarssje-
fen for at han har utvist lederskap i

denne saken, og hatt mot nok til å
forankre verdigrunnlaget i noe mer
enn et verdinøytralt minste felles
multiplum. I sin innledning sier For-
svarssjefen at «Forsvarets verdier
har sitt utspring i Norges historiske
og kulturelle grunnverdier, slik de
kommer til uttrykk i samfunnets
kristne og humanistiske tradisjon.
Disse verdiene gjenspeiles i interna-
sjonale avtaler om menneskerettig-
heter og folkerett». Selve verdi-
grunnlaget bygger på dette, og fast-
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setter to «bærende verdier». Disse
er Forsvarets legitimitet som kom-
mer fra demokratisk kontroll og opp-
slutning om Forsvaret i befolkningen,
samt menneskeverd. Dernest fast-
setter verdigrunnlaget tre «kjerne-
verdier» � Respekt, Ansvar, Mot.
Denne oppbyggingen er meget god.
Man starter med å forankre verdi-
grunnlaget i grunnleggende verdier
for så å bygge et rasjonale for tre
dydsetiske kjerneverdier. Slik er ver-
digrunnlagets ankerfeste klarlagt,
samtidig som det er tolket til noe
konkret som gir mening for den en-
kelte soldat i den daglige tjeneste.

Den eksplisitte henvisningen til sam-
funnets kristne og humanistiske tra-
disjon er ikke typisk for vår tid. I det
offentlige Norge er slike henvisnin-
ger nå ofte erstattet av mer sekulæ-
re og verdinøytrale formuleringer.
Resultatet er ofte svært utydelige
verdier, der man kan få inntrykk av
at verdigrunnlaget er det de fleste til
enhver tid kan være enige om. Slike
verdigrunnlag svever i det frie rom,
og har liten normativ verdi. De på-
virker med andre ord ikke i nevne-
verdig grad vår etikk, våre handlin-
ger og vår moral. I møte med andre
verdisett enn våre egne gir de heller
ikke noe grunnlag for meningsfylt
dialog, da enhver i siste instans kan
mene hva man vil.

Dette holder ikke i Forsvaret. Vi står
daglig � både i trening, øving og un-
der utførelse av operasjoner � over-
for utfordringer som krever et vel-
fundert verdigrunnlag. Vi anvender
dødelig makt på vegne av den nor-
ske stat, i forsvar både for vår sik-
kerhet og vårt territorium, men også
i forsvar for våre verdier. Som slag-
ordet i Forsvarets pågående omdøm-
mekampanje sier � «For alt vi har.
Og alt vi er».

Anvendelse av slik makt, der vi i sis-
te instans både må ta liv og også
ofre liv, må gjøres på et grunnsolid
etisk grunnlag. For det første må vi
ha sikkerhet for at makt ikke anven-
des ut over det som er nødvendig for
å oppnå målene. Det er også viktig å
ha et tydelig grunnlag som forhindrer
oss fra å rives med i krigens logikk �

eksempelvis ved å synke ned på
samme nivå som en motstander som
ikke opererer etter de samme etiske
standarder. At man har et høyverdig
verdigrunnlag gir også den enkelte
soldat styrket selvrespekt, og motvir-
ker psykiske kampskader på lengre
sikt. Til slutt er det avgjørende for
suksess i operasjoner � spesielt i
fredsoperasjoner � at man holder
«the moral high ground». Dersom
man ved sin fremferd viser at man
handler etter andre standarder enn
de man forsøker å fremme, vil det
undergrave hele operasjonen. Over-

legen militærmakt vil ikke gi suksess
i denne type operasjoner uten at man
også vinner respekt og tillit for sine
verdier i befolkningen. Skandalen i
Abu Graib-fengselet i Irak illustrerer
dette til fulle � en liten gruppe solda-
ter uten etisk forankring undergrav-
de innsatsen og tilliten til en hel hær.

Det er derfor Forsvarets verdigrunn-
lag mer enn noen andre verdigrunn-
lag trenger en tydelig forankring. De
kristne verdiene som har preget vår
sivilisasjon mer enn de fleste tenker
over er faste, og verd å kjempe for.
Det enkelte menneskes uendelige
verdi fordi det er skapt av Gud, tilgi-
velse fremfor hevn, kjærlighet som
det største av alt � alt dette er verdi-
er som fremkommer i Bibelens bud-
skap til oss. Vi så verdien av dette
demonstrert i vårt samfunn etter ter-
rorhandlingene sist sommer, langt ut
over rekkene av de som bekjenner
en personlig kristen tro. Dette er det
verd å ta vare på og kjempe for.

Forsvarets verdigrunnlag viser at det
ikke er noen motsetning mellom klart

definerte grunnverdier og mangfold
og respekt for andre. Verdigrunnla-
get fastslår at «Etnisk eller religiøs
bakgrunn, alder, kjønn eller seksuell
orientering er uten betydning for
menneskeverdet». Dette er også en
viktig kristen tanke. Samtidig sier
verdigrunnlaget at «Respekt for an-
dre bygger på kunnskap og bevisst-
het om egne kulturelle og religiøse
røtter». Meningsfull dialog med re-
presentanter for andre kulturer eller
verdisett enn våre egne fordrer at vi
selv vet hvor vi kommer fra. Bare
da er det mulig å oppnå respekt,

samtidig som vi kan
bidra til å fremme de
verdier vi står for �
som eksempelvis de-
mokrati,  rettsorden,
respekt for kvinner
eller for menneske-
verdet � der det er
en del av operasjo-
nens mål.

Respekt, Ansvar og
Mot (RAM) har len-
ge vært Hærens kjer-
neverdier � nå gis de
anvendelse for hele

Forsvaret. Etiske verdier er ikke en
teoretisk størrelse i Forsvaret. De
skal forme vår adferd, og sitte i
ryggmargen slik at vi tar riktig be-
slutning når det kreves � akkurat slik
vi trener stridsdriller. Men ikke bare
i strid, også i den daglige tjenesten
ellers. Derfor er det positivt at RAM
fastsettes så konkret som det nå gjø-
res. Dette gir oss mulighet til å trene
rett adferd uten å måtte gjennomfø-
re eksistensielle vurderinger i hvert
enkelt tilfelle.

Vi har nå fått et verdigrunnlag som
på en meget god måte gir retning for
det moderne innsatsforsvaret. Kri-
gens krav gjør også at dette vil bli et
etterspurt dokument, som tas seriøst
av Forsvarets personell. Vi er stolte
av å tjenestegjøre i et Forsvar der de
kristne verdiene er en del av den
verdimessige forankringen. Verdi-
grunnlaget vil bli en viktig grunnstein
for byggingen av Forsvarets anseel-
se og en etisk riktig bruk av makt i
årene som kommer.

Illustrasjonsfoto: Stephen Olsen, Forsvaret
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Vi var drøyt 30 til stede denne
kvelden; fra MKF, Norges kris-
telige legeforening og den loka-
le normisjonsforeningen. Opp-
merksomheten og interessen var
stor, og spørsmålene kom tett.
Vi siterer her fra det Nils Terje
formidlet denne kvelden:

Jeg gjorde meg mange tanker da jeg
startet min prestetjeneste der nede.
Jeg lurte på om dette ville bli en ør-
kenvandring, åndelig sett. Og be-
kreftelsen fikk jeg allerede første
søndag, med en liten flokk som stilte
opp på gudstjenesten. Jeg må si at

DER TROEN ERDER TROEN ERDER TROEN ERDER TROEN ERDER TROEN ER
FELLESEIEFELLESEIEFELLESEIEFELLESEIEFELLESEIE

Vi som hørte feltprest Nils Terje Lunde fortelle fra
Afghanistan i Furuset kirke fikk et klart bilde av en helt
anderledes prestetjeneste. En menighet hvor mange har
sin plass i et felles prosjekt, og hvor alvoret hele tiden

kan føles sterkt.

ørkenfølelsen var meget sterk akku-
rat da. Men plutselig begynte ting å
skje: Uten at jeg kan forklare årsa-
ken fikk vi en stille vekkelse, ja, jeg
opplevde det nesten som et under.
Folk som før ikke ville gå til gudstje-
neste begynte plutselig å komme, de
tilbød hjelp med klokkeringing og
skriftlesing under gudstjenesten. Her
manglet vi helt det apparatet som
prestene er vant til hjemmefra, men
dette fungerte likevel helt utmerket �
ja, vi fikk et engasjement som var
utrolig fint og ekte.

Jeg fikk oppleve at den kristne tro
ble et slags felleseie. Omtrent slik
det var her hjemme for 100 år siden,
hvor deltakelse i gudstjeneste er en
naturlig ting som man gjør sammen.
Vi fikk synliggjort at kristendommen
er en del av den norske kultur og vår
felles bakgrunn, uavhengig av hva
man selv måtte tro.

Vi hadde en enkel liturgi, med kjente
salmer, Frans av Assisis bønn og de
vanlige prekentekstene som brukes
her hjemme. Kirkekaffe hørte med,
og det var naturlig å holde «bønn på
linjen». Jeg opplevde at sjefen refe-
rerte til min preken på morgenbrie-
fen, og han oppfordret til deltakelse
på gudstjenestene. Vi var på mange
måter en slags parallell til en sjø-
mannskirke, og vi kunne sammenlik-
ne oss med pilegrimer underveis til
vårt Camp Nidaros, en teltkirke i
Afghanistan. Og den historiske pa-
rallellen er interessant, vår leir ligger
like ved den gamle handelsveien,

med afghanernes egen «Nidaros-
dom»: Den blå moské i nærheten.

Selvfølgelig lå det engstelse i luften,
og frykten for å miste noen av ka-
meratene var tilstede hele tiden. I
Joh 14 står det: «La ikke deres hjer-
ter bli grepet av frykt». Dette ble al-
vorlig for oss da vi opplevde at dø-
den var nær. Men midt oppe i det
tragiske og triste opplevde vi et
sterkt fellesskap, med hverandre og
med Gud. Flere gikk til nattverd for
første gang.

Som prest hadde jeg ansvar for «fal-
netjenesten», det vil si alle praktiske
oppgaver i forbindelse med dødsfall.
Og naturligvis var det nettopp slikt
som sitter sterkest igjen av vonde og
sterke inntrykk, jeg tenker på en of-
fiser som Siri Skare. Hun kom til
Afghanistan samtidig med oss. Selv
om hun ble drept etter at vi var reist
hjem igjen, berørte hennes tragiske
død oss alle dypt.

Samtidig opplevde jeg det godt å
være en del av det spesielle felles-
skapet som utvikler seg i et fremmed
land under slike vanskelige forhold.
For å sikre utholdenhet må tjenesten
ha mening. Dette kan være et pro-
blem i den daglige tjenesten, noe
også general Petraeus understreket
på et møte hvor jeg var tilstede. For
soldatene var det viktig å kunne hjel-
pe det afghanske folket med konkre-
te oppgaver, selv om det alltid var en
balansegang med hensyn til hvor
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mye vi kunne ha kontakt med sivil-
befolkningen.

Jeg hadde etikkundervisning blant
soldater som en av mine faste opp-
gaver. Ellers var jeg naturligvis åpen
for personlige samtaler, og mange
ønsket å snakke om tro og liv. Jeg
møtte mange dype og alvorlige re-
fleksjoner som også ga meg mye, og
gjorde meg ydmyk

Mange ønsket hjelp til å definere sin
tro, og å klarlegge hvor man sto. I
alle kontingenter har vi også soldater
med ulik trostilhørighet. Presten har
som oppgave å tilrettelegge for at
soldater med annen tro får utøvd
sine religiøse handlinger. Jeg opplev-
de at både soldater med annen tro
og noen som erklærte seg som ateis-
ter gjerne ville ha en dialog med meg
som prest, og det satte jeg stor pris
på.

Mye var anderledes, og mye ble vik-
tigere enn hjemme. Brev og telefo-

ner hjemmefra
var særdeles vik-
tige, og julaften
ble også helt an-
nerledes for alle.
Men fellesskapet
som vi opplevde
denne kvelden
gjorde noe med
oss, og julekvel-
den ble et høy-
depunkt for oss.
Ikke minst jule-
gavene fra vete-
raner der hjem-
me ble satt stor
pris på. Vi fikk
også gleden av å formidle en spesiell
hilsen med julegaver fra elever ved
en norsk skole til afghanske barn,
noe som var noe helt nytt for disse
barna.

Jeg har også lyst til å ta med en liten
historie som hører til mine gode min-
ner. En av de tøffeste karene var

nok ikke av den typen som man kun-
ne vente å finne på en norsk gudstje-
neste, men han kom gjerne. Ved av-
skjeden hadde han laget et fint tre-
kors som han hadde plassert ved
inngangen til kapellet, og der skal det
få lov å stå!

ToBe

I uken 29 jan � 4 febr kan du opp-
leve fine dager med ski på bena i
de østerrikske alpene. MMI (Mili-
tary Ministries International) ar-
rangerer Skiing Retreat i Juden-
burg nær byen Graz i samarbeid
med den østerrikske protestantis-
ke feltpresttjenesten. Det blir
overnatting i militær forlegning
med nærhet til skianlegg. Prisen
for en ukes opphold er 255 euro
som dekker overnatting, mat, ski-

SKIING RETREAT I ØSTERRIKESKIING RETREAT I ØSTERRIKESKIING RETREAT I ØSTERRIKESKIING RETREAT I ØSTERRIKESKIING RETREAT I ØSTERRIKE

heiser og skiinstruksjon. Det er mu-
lig å låne militært skiutstyr eller leie
sivilt, hvis du ikke ønsker å ta med

ditt eget utstyr.

 Retreatstedet ligger i et av de
vakreste områdene i Alpene.
Formiddagene brukes til bibel-
studier og samtaler, hvor det
også legges vekt på å bli kjent
med deltagernes ulike nasjona-
le, militære og kulturelle bak-
grunn. Temaene er ikke knyt-

tet til spesielle teologiske eller kir-
kelige retninger. Engelsk er hoved-
språk under samlingene.

Ettermiddagene brukes til vinter-
sportslige aktiviteter. Skibakkene
er tilpasset nybegynnere. Snow-
board er ikke tillatt i bakkene.

Hvis du vil vite mer om dette
programmet kan du gå inn på vår
nettside www.mkf.no. Her finner
du også påmeldingsskjema.
Fristen er allerede 17 desember,
men dersom dette er interessant
for deg kan du også ta kontakt
med retreatleder Rainer Thorun
etter denne fristen. Telefon: +49-
385-6107198, mobil: +49-170-
2097088, eller e-post:
thorun@m-m-i.org.uk.
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� Forsvaret er en annen type menig-
het. I en mer tradisjonell kirke kom-
mer menigheten til kirken, her skal vi
være tilgjengelig og aktiv i hverdagen
til soldater og ansatte, sier Lillevold.

Et av praksispunktene for teologistu-
dentene ved TF er institusjonpraksis,
med fokus på sjelesorg og profe-
sjonsetikk. Lillevold hadde praksis i
Rena leir, et sted med flere profesjo-
nelle og spesialavdelinger. Feltprest i
Hærens jegerkommando/Forsvarets
spesialkommando var veileder.

Oppmøte i treningstøy
� Det siste året har jeg personlig
hatt nytt fokus på mestring. I samta-
le med tidligere studenter ble det na-
turlig at praksisvalget falt på Rena
med det tilhørende miljøet her. Før
oppmøte fikk jeg melding om å møte
i treningstøy, og allerede første da-
gen var det rett på 7km løp, sier hun.

PRESTEPRAKSIS IPRESTEPRAKSIS IPRESTEPRAKSIS IPRESTEPRAKSIS IPRESTEPRAKSIS I
HÆRENHÆRENHÆRENHÆRENHÆREN

RENA: Jenny Marie Kvisler Lillevold (26) er en av
prestestudentene fra Det teologiske fakultet (TF) i Oslo
som er så heldig å få praksisplass i Feltprestkorpset.

Men mestringsfokuset var ikke over
med det første. Senere fikk Lillevold
også hoppe fallskjerm med Hærens
jegerkommando.

� Å hoppe i fallskjerm var å miste all
kontroll, for så å få en ekstrem
mestringsfølelse. Men det siste jeg
sa da jeg sto på Hercules-planet
med 163 i makspuls på pulsbeltet
var: Jeg skulle aldri blitt prest... Og
så forsvant vi ut av flyet på 12 000
fot i 45 sek fritt fall over Rena leir.

På Gardeskolen på Terningmoen
fikk Lillevold også følge en kvinnelig
feltprest.

� Å oppleve flere feltprester i prak-
sis ga meg et unikt innblikk i det bre-
de spekteret av feltprester som fak-
tisk ikke bare er på forskjellige leirer
i Norge, men også innad i samme
leir.

Praksis med
feltprestkorpset
Prestepraksis i Forsvaret er en rela-
tiv ny ordning. Det er ikke mange
prestestudenter som har hatt praksis
på denne måten i løpet av utdannin-
gen.

� Foreløpig tror jeg det bare er TF
som tilbyr forsvars-prakis. Jeg er
utrolig takknemlig for muligheten jeg
har fått og menneskene jeg har
møtt. Jeg vil savne begge deler når
jeg er tilbake på skolebenken på Det
teologiske fakultet, legger hun til.

Både preken og møte med soldater
overveies. Lillevold får bidra og del-
ta når det er feltgudstjeneste for sol-
dater på mestringsøvelse.

� Jeg var veldig spent. Du kan ikke
stå på en høy prekestol, du må hus-
ke at du er på besøk hos dem. De er
gjerne slitne og spent på øvelsen vi-
dere, derfor må jeg også nå og kom-
munisere med dem på en annen
måte. Jeg tror at det er viktig å ikke
ha fokus på å misjonere, men kan-
skje mildne og forenkle prekenen.
De er sultne, slitne og trøtte, og det
skulle bli tøffere på øvelsen. Da er
samhold viktig og jeg ønsket å få
frem at du ikke kommer langt med å
være ego, sier Lillevold og peker på
at Jesus er det beste eksempelet.

Feltgudstjeneste for Kampeskadronen/Hærens taktiske treningssenter i
Rødsmoen øvingsfelt.
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� Jesus kan være til etterfølgelse
uansett livssyn. Både i forhold til en
religiøs og ikke religiøs tilnærming
var Jesus fortsatt en etisk peson som
vi har så mye å lære av.

Lynkurs hos gardeskolen
Prestestudentene har ikke noe re-
kruttskole eller hurtig-soldatkurs slik
som de som blir vernepliktige akade-
miske befal. For Lillevold ble derfor
løsningen et lynkurs hos noen dykti-
ge befal på uniform og sluttet orden
ved rekruttskolen til Hans Majestet
Kongens Garde.

� Jeg lærte ordentlig oppkledning på
gardeskolen. Hvordan å kle meg, og
enkle ting som å hilse og gå opp i
rett, avslører Lillevold.

Etter å ha blitt kjent med soldatene i
Kampeskadronen til Hærens taktiske
treningssenter forklarer Lillevold at
det var utfordrende å komme til Gar-
deskolen i presterollen.

�Det ble
en stor
utfordring
for meg
siden det
var så
mange
jenter på
rekrutt-
skolen til
Garden.
Der var
jeg med
på å snak-
ke med dem om det etiske og hvor-
dan det er å være jente i Forsvaret.
Mens fokuset var kanskje annerle-
des i Kampeskadronen som kun har
ei jente. Men jeg fortalte dem at de
ikke må bli en av gutta, selv om de
er i Forsvaret. Jeg må være meg
selv, det må de også være, sier hun.

Morsrollen
Lillevold har fått bo på kasernerom
både med gutter og jenter. Noe som

har gitt både innsikt i det militære li-
vet, men også gode relasjoner til sol-
datene.

� Jeg har vært med på indretjeneste
med romvask, og stilt rom til inspek-
sjon sammen med soldatene. Du blir
fort veldig godt kjent når du bor på
rom med folk. Du kommer tett inn
på folk. På noen måter blir jeg som
mammaen deres - de er barna mine,
avslutter Lillevold med et smil.

SO

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
Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er

rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre
synder.  Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. (Jes 53,4-5)

- Takk Gud for nye som søker seg
til vårt fellesskap, takk også for
den viktige rekrutteringsreisen
som Peter Olsen gjorde i høst

- Takk for det viktige arbeidet
som utføres av teamlederne
Grozdan Stoevski i Europa,
Homfray Vines i Afrika og de
mange frivillige medarbeidere i
våre misjonsorganisasjoner As-
sociation for Christian Conferen-
ces, Teaching and Service
(ACCTS) og Military Ministries
International (MMI) over hele
verden

- Takk for at vår president er en-
gasjert i å etablere feltpresttje-

neste og styrke en mcf-organisa-
sjon i Kamerun. Be om at dette
arbeidet lykkes

- Takk for den fine jobben som vår
sekretær Steinar Høyland har gjort
for MKF i mange år. Be for
MKFs president, styret, Fokus-re-
daksjonen og lokale kontaktperso-
ner.

- Be for Skiing Retreat i Østerrike i
månedsskiftet jan/febr, for interna-
sjonale kristne militære konferan-
ser og for vår egen årskonferanse
i Oslo i april.

- Be for vår konge og den kongelige
familien. Be for vår nye forsvars-

minister og vår militære ledelse,
for feltprosten og hans stab

- Be for kristne i land hvor det nå
er uro, spesielt i Midt-Østen og
Nord-Afrika. Be for den plan-
lagte støttesamlingen for dette
området i februar

- Be for våre soldater i utenlands-
tjeneste, spesielt i Afghanistan.
Be for familiene, be om at vi
unngår tap og alvorlige hendelser

- Be om at den tiden vi nå går inn
i hjelper oss slik at Kristus får en
sentral plass i våre hjerter og
sinn

God veiledning i tjenesten med korset i sentrum....
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Det var ikke annet å vente enn at
det ble slått på stortrommen i denne
forbindelsen. Cal og Linda har i flere
tiår hatt stort engasjement for
ACCTS. Cal har tjenestegjort som
direktør i ACCTS siden 1994. Tje-
nesten har han utført sammen med
sin kone, Linda. Det er sjelden
ACCTS� direktør blir omtalt som
Cal Dunlap, det har alltid vært Linda
og Cal Dunlap, fordi de sammen har
utført denne tjenesten. Disse to har
vært sentrale i den positive utviklin-
gen ACCTS har hatt alle disse åre-
ne, og ikke minst inspirert så mange,
rundt omkring i hele verden, til å bli
en del av det kristne militære felles-
skapet. Linda og Cal har også vært i
Norge, og flere norske MKF�ere har
møtt dem i USA eller på konferan-
ser rundt om i verden. Det er nesten
umulig å ikke la seg inspirere av de-
res engasjement og iver etter å
fremme ACCTS sak i verden. Det
var derfor med stor glede at jeg kun-
ne overrekke dem en crest fra
MKF.

Cal og Linda har vært i Norge for å
besøke MKF og mange av medlem-
mene en rekke ganger. De har del-
tatt på flere av våre årskonferanser,
og vært en veldig inspirasjon for oss i
MKF. De har med sin omsorg for
MKF, sine visjoner og sitt pågangs-
mot vært et mektig redskap for Gud i
det norske Forsvaret. Cal var initia-
tivtaker til og drivkraften bak etikk-
seminaret vi hadde på Luftkrigssko-
len i Trondheim i 1999 � med bred
deltakelse fra mange land � ikke
minst fra land som Ukraina, Russ-
land, Hviterussland i tillegg til Vest-

AVSKJEDSFEST FOR LINDA OG CALAVSKJEDSFEST FOR LINDA OG CALAVSKJEDSFEST FOR LINDA OG CALAVSKJEDSFEST FOR LINDA OG CALAVSKJEDSFEST FOR LINDA OG CAL
DUNLADUNLADUNLADUNLADUNLAPPPPP

Europa og USA.  Cal hadde også
ideen og var initiativtaker til Asle
Engers pris for militær etikk � en
pris som i ettertid har betydd mye
for å gi kraft til det faglige miljøet
innen militær etikk både i Norge og i
utlandet

Heldigvis skal ikke Linda og Cal
pensjonere seg helt enda. De skal
fortsette sin tjeneste for ACCTS ved
å være ansvarlige for å følge opp
den videre utviklingen i Kina. Under
festen i Washington DC, viste de en
film om ACCTS sitt arbeid i Kina.
Det var rørende og inspirerende å se
hvor takknemlige kineserne var over
å ha blitt kjent med ACCTS gjennom
Linda og Cal.

Oberst (pensjonert fra USMC) Phil
Exener, har overtatt jobben som di-

rektør i ACCTS. Han har jobbet i
staben til ACCTS siden 2007, og
kjenner organisasjonen og arbeidet til
ACCTS veldig godt. Han kjenner
også flere MKF�ere fra Norge, og
ønsket oss lykke til med arbeidet
vårt. Han ba meg hilse og si at han
ser frem til å fortsette det gode ar-
beidet Linda og Cal har lagt grunnla-
get for og han håper også å kunne ta
turen til Norge og besøke MKF ved
en passende anledning.

Sissel Mellgren Mangersnes

I forbindelse med at Cal Dunlap sluttet som direktør i ACCTS (Association for Christian Conferences,
Teaching and Service) ble det arrangert to avskjedsfester her i USA. Den ene var i Denver, Colorado,

hvor hovedkontoret til ACCTS er lokalisert, og den andre i Washington DC. Jeg var så heldig å få del-
ta, som MKF�s representant, på festen i Washington DC den 29. oktober.

Cal Dunlap, Sissel Mellgren Mangersnes og Linda Dunlap.

Philip Exner sendte oss hilsenen
på neste side i anledning tiltredel-
sen som ny direktør for ACCTS
(Association for Christian Confe-
rences, Teaching and Service)
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Dear Friends,

ACCTS is at a pivotal point in its
history.  Since our founding in 1972,
the number of military Christian fel-
lowships (MCFs) around the world
has grown more than ten-fold, from
a dozen to over 130.  During those
40 years, ACCTS has invested in
countless lives and seen an explosion
of growth in MCFs, whose members
now number in the hundreds of thou-
sands around the world.  Today
ACCTS continues to train and enco-
urage military leaders to integrate
their faith into the daily conduct of
their military calling through their
professional excellence and personal
testimony.
The impact of ACCTS ministry is
incalculable.  The spread of the Gos-
pel through ACCTS has not only
transformed the lives of military per-
sonnel and their families, but the in-
fluence of these Christian leaders
has in many cases changed the his-
tory and culture of the countries and
regions in which they serve.
Recently we learned that, in 2004,
an enlisted soldier from an African
country went to the Association of
Military Christian Fellowships
(AMCF) World Conference in South
Korea and returned home with the
desire to start an MCF.  After much
prayer, opposition, and sacrificial
giving, this soldier became one of the
founding members of their MCF.
Today, 20% of their armed forces
now belong to that MCF.  One
changed life can change a nation!

As God has blessed the work of
ACCTS, He has given us even more
opportunities for future ministry.
ACCTS staff members who, years
ago, started working to help establish
an MCF in a single country now
work with many MCFs throughout
entire regions � in some cases with
a dozen or more nations.  As time
passes and new generations of futu-
re leaders join the militaries of the
world, these MCFs go through their
own life cycle, so many of them
need to be re-invigorated in order to
reach and impact future generations.
Plus, there are still nearly 60 countri-
es that don�t yet have an MCF.
Thus, as we look ahead to 2012 and
beyond, we pray for additional co-
workers and for more resources to
support the work that God has pla-
ced before ACCTS.  In the coming
year, this includes:
-   Teaching, mentoring, assisting,
and encouraging MCF leaders and
members around the world;
-   Sending training and support
teams to help national MCFs with
conferences on leadership and et-
hics, support to military families, and
other topics;
-   Helping nations to establish multi-
confessional chaplaincies that will
work with MCFs to spread the Gos-
pel;
-   Seeking out military Christians
who desire to start MCFs in countri-
es that still do not have one;
-   Working with cadets, midship-
men, and other US military person-

nel and retirees to impart a vision for
outreach to international military and
their families;
-   Reaching international military
students studying in the US and con-
necting them with their home
country�s MCF;
-   Helping the AMCF to prepare for
the 2014 AMCF World Conference
in South Africa.
We have seen God work mightily
through ACCTS and are fully confi-
dent that He will continue to accom-
plish His purposes through it.  But
the enormous work before us will
take more resources than we have
today.   If you do not yet support this
ministry on a regular basis, would
you consider starting to do so?  Your
gifts will get you much more than a
tax deduction.  They will �provide
purses for you that will not wear out,
a treasure in heaven that will never
fail� For where your treasure is,
there your heart will be also.�
(Luke12: 33-34)
Please join us in this incredibly re-
warding and significant ministry that
is changing the world for Christ.
We appreciate your faithful part-
nership and look forward to the day
when everyone who wears the uni-
form of his or her country can see
the Gospel lived out by someone
wearing their own uniform!

May God bless you this Christmas
season!

In Christ,
Phil Exner, Executive Director

FROM THE DESK OF PHIL EXNER, EXECUTIVE DIRECTORFROM THE DESK OF PHIL EXNER, EXECUTIVE DIRECTORFROM THE DESK OF PHIL EXNER, EXECUTIVE DIRECTORFROM THE DESK OF PHIL EXNER, EXECUTIVE DIRECTORFROM THE DESK OF PHIL EXNER, EXECUTIVE DIRECTOR

MKF sekretær Steinar Høyland
har sagt opp sin stilling med
virkning fra nyttår.
På grunn av utfordringer for Steinar
med reisevirksomheten ble stillingen
endret til sekretær for omtrent et år
siden.

Dette har naturlig nok medført at
kontakten med medlemmene har blitt

mindre, og dette er en medvir-
kende årsak til at Steinar nå øn-
sker å avslutte det lønnede ar-
beidsforholdet.

Han har imidlertid sagt seg villig
til blant annet å fortsette ajour-
hold av medlemsregisteret på fri-
villig basis,  noe vi er veldig glade
for.
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Situasjonen i Albania og Norge er
svært forskjellig, men det er også
mange likheter. Landene har omtrent
like stort folketall, og Forsvaret er
kraftig modernisert de senere årene,
samtidig som det er blitt mindre. De-
ployeringer til utenlandstjeneste er nå
en del av hverdagen også i Albania,
som ble medlem av NATO for to år
siden.

En majoritet av befolkningen betrakter
seg historisk sett som muslimer,
mens en mindre del tradisjonelt er or-
todokse kristne eller katolikker. De
siste par tiårene er det også vokst
frem en gruppe protestantiske kristne
� mye som følge av misjonsvirksom-
het fra andre land. Albania er unikt i
den forstand at religionene lever rela-
tivt fredelig side om side. Det er der-
for stort sett akseptert å gå over til en
levende kristen tro, selv om mange
ofte kan møte motstand fra familie og
venner dersom man kommer fra en
annen trosbakgrunn.

De fleste medlemmene i det kristne
militære fellesskapet i Albania er pro-
testanter. Siden det ikke er mer enn

BESØK HOS MCF-BESØK HOS MCF-BESØK HOS MCF-BESØK HOS MCF-BESØK HOS MCF-
VENNER I ALBANIAVENNER I ALBANIAVENNER I ALBANIAVENNER I ALBANIAVENNER I ALBANIA

En flott gruppe unge kristne militære møtes hver måned
til samling hjemme hos major Roland Shuli og hans

kone Elizabeth i Tirana. Roland og Elizabeth er ledere
for Albanias militære kristne fellesskap, og åpner villig

hjemmet sitt for fellesskap og bønn.

20 år siden religion igjen ble tillatt et-
ter kommunismens fall, er de fleste
protestantiske kristne unge mennesker
� det er derfor en utrolig opplevelse å
se kirkene fylt med unge familier og
ungdom. Det samme gjelder i det mili-
tære kristne fellesskapet � de fleste er
unge offiserer eller underoffiserer.

Min kone Janet og jeg hadde gleden
av å delta på samlingen hos familien
Shuli en lørdag i november. Det er nå
fire år siden MKF og det albanske
MCF gjorde en avtale om å samarbei-
de og hjelpe hverandre frem. Vi har
besøkt vennene i Albania flere ganger,
og ved et par anledninger har vi hatt
kristne militære fra Albania på besøk
hos oss � både på årsmøtet i 2010 og
i Drangedal samme år.

Nok en gang ble vårt besøk en velsig-
nelse, ikke minst for oss selv. Vi
brukte mye tid på å snakke med de 15
gjestene. Roland ledet også en spørs-
mål-og-svar runde der vi forklarte om
fellesskapet i Norge, blant annet om
våre satsingsområder fellesskap, bønn
og åpenhet for andre. Vi diskuterte
også om utfordringer med å finne

kristent fellesskap under deployerin-
ger til utlandet � spesielt når kristne
fellesskap der vi var ikke var så åpne
og inkluderende som de burde være.
Dessverre lever vi kristne ikke alltid i
henhold til det vi lærer.

Mot slutten av samlingen brukte vi
god tid til å be for hverandre og for
spesielle utfordringer � både i familie-
forholdene, på arbeidet og i karrieren.
Et av medlemmene i gruppen skal til
Tyrkia i to år for militær videreutdan-
ning. Å finne kristent fellesskap der
vil bli en utfordring. Vi ba også for to
av gruppens medlemmer som for ti-
den er deployert til Afghanistan.

Både Janet og jeg dro fra Albania med
en følelse av å ha blitt velsignet av
denne gruppen ivrige unge kristne.
Deres tro og håp, til tross for forhol-
dene setter vår egen tilværelse som
kristne, innpakket i sikkerhet, i en

sterk kontrast. Roland
og Elizabeth Shuli gjør
også en fantastisk
jobb, med en langsik-
tig forpliktelse på sitt
kall til å tjene Gud og
sine medkristne i det
albanske forsvaret. Vi
ser frem til nye mulig-
heter for å utvikle fel-
lesskapet mellom de
militære kristne i Nor-
ge og Albania!

Knut Are Seierstad

Roland og Elizabeth Shuli med
sine to barn.

Janet og Knut Are Seierstad sammen med MCF-gruppen hjemme hos familien Shuli



13

Fokus på Afrika
16 oktober ble Homfray Vines inn-
satt som Regional Team Leader
for Øst- og Sør-Afrika. Homfray
har vært aktiv på vår internasjonale
arena i mange år, og vi har også hatt
gleden av å se han her i vårt land.
Homfray vil kombinere denne tje-
nesten for Military Ministries Inter-
national (MMI) med funksjonen som
lekmanns-pastor i sin lokale menig-
het på Englands sydkyst.

Homfray Vines bruker desember
måned til et meget intenst reisepro-
sjekt. Han startet med et besøk hos
mcf-grupper (militære kristne felles-
skap) i Etiopia, fortsatte så til
Uganda og en innsettelseshøytide-
lighet for den første feltpresten i lan-
dets militære styrker på 40 år. Fer-
den gikk videre til Burundi, med
oppfølging av tidligere kontakter, og
planlegging av støtte til fremtidig
opplæring, og deretter et kort opp-
hold i Kenya og et frokostmøte med
landets militær-biskop.

De to ville sammen tilbringe noen
dager i Syd-Sudan for å prøve å få
etablert et kristent militært fellesskap
der. De håper å få kontakt med offi-
serer som tidligere var aktive mcf-
medlemmer før landet ble splittet. Så
går turen tilbake til Uganda og et
møte med landets mcf-gruppe og

I N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T TI N T E R - N Y T T

deltakelse i bønnedag for Øst-Afri-
ka.

Omsider tar Homfray noen dager fri
i Kenya. Når han likevel er på de
kanter besøker han familie og mcf-
venner i landet, og avslutter besøket
etter en felles morgenbønn sammen
med kenyanerne lørd 17 des.

Så får vi håpe at han og hans kjære
Sue får en rolig julehelg før nye plik-
ter kaller.

Men det skjer mer i Afrika: Regio-
nal Team Leader for Midt-Østen,
Richard Sandy planlegger å reise til
Tunisia nå før jul sammen med en
medarbeider, for å følge opp kontak-
ter som ble etablert under en konfe-
ranse i Syd-Korea sist sommer. Det
er stort håp om at de vil få kontakt
med flere kristne militære tunisiere
under dette møtet.

Under den samme konferansen i
Syd-Korea (som vi også var innom i
forrige nummer) var det flere som
ble sterkt motivert til å jobbe aktivt
for å bygge opp egne mcf-organisa-
sjoner. To av disse var Raphael Di-
atta og Jean Pierre Diouf fra Sene-
gal. Tidligere i høst fikk disse to of-
fiserene besøk av MMIs
leder Jos McCabe og
AMCFs visepresident
Gaston Gnoumou for å
få hjelp med å realisere
sine planer. Det ble et
fruktbart møte, og de to
senegaleserne fikk snart
med seg flere kristne mi-
litære. Kort tid senere
kom det fødselsmelding
om en ny nasjonal mcf-
organisasjon i Afrika.  Vi
kan tilføye at av Sene-
gals befolkning er 95 %
muslimer, og de har en

liten, men sterkt voksende kirke. Det
er heller ikke store restriksjoner på
evangeliserende virksomhet i landet.

I september var det en annen stor
begivenhet i Afrika, nærmere be-
stemt i lille Swaziland. Her møttes
kristne offiserer fra 15 sydafrikan-
ske land i tillegg til mange andre.
AMCFs verdenspresident gen Lee,
Pil Sup og representanter fra MMI
deltok sammen med offisielle repre-
sentanter fra vertslandet. Den syd-
afrikanske visepresidenten i AMCF,
Peter Louwrens ledet konferansen,
som hadde valgt tema fra Salme 29:
Gi Herren den ære hans navn
skal ha, bøy dere for Herren i
hellig prakt! Som vanlig før slike
regionale konferanser var det stor
spenning om alle delegatene ville få
lov å delta, og de eneste som fikk
problemer var de 12 fra Zambia.

Og sist, men ikke minst, må vi ta
med at vår egen MKF-president
Arnvid Løvbukten nylig besøkte
Kamerun i den fransktalende delen
av Afrika sammen med den protes-
tantiske feltprosten i Frankrike. Vi
vil komme tilbake til hans reise i nes-
te nummer av Fokus.

Visepresident Gaston Gnoumou (tv) sammen med
Raphael Diatta i Dakar, Senegal
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De to misjonsorganisasjonene
ACCTS og MMI driver meget kost-
effektivt, og baserer seg på at feltar-
beiderne arbeider stort sett på frivil-
lig basis. De fleste av disse er pen-
sjonerte offiserer. Tradisjonelt finan-
sieres de av personer i USA og Eng-

Du kan hjelpe våre feltarbei-
dere

land, men det er ingen grunn til at vi i
Norge ikke skal bidra. Din støtte er
derfor meget velkommen, og beløp
som betales til konto 9791.11.10567
� MKF, Boks 52, 4862 Eydehavn �
sendes uavkortet til disse organisa-
sjonene.

Husk at bidrag til MKF kan trekkes
fra på skatten innenfor nærmere an-

gitte rammer, dvs minimum 500 kr,
og maks totalt beløp 12 000 kr. Kas-
serer må få oppgitt fødselsnummer,
men for tidligere givere er dette alle-
rede registrert.

En nærmere forklaring på de mange
forkortelsene på organisasjoner som
vi har brukt i denne artikkelen finner
du på neste side.

Det er så mange ord i Bibelen som
betyr mye for meg, og jeg har hatt
mange til vurdering som kandidater
til nettopp «Mitt bibelord». Så falt
valget på disse korte og klare orde-
ne fra Paulus� berømte tale på Areo-
pagos i Aten.

Mange har brukt akkurat denne ta-
len som et godt eksempel på opp-

MITT BIBELORDMITT BIBELORDMITT BIBELORDMITT BIBELORDMITT BIBELORD
Han er ikke langt borte fra en eneste av oss, for det er i ham vi le-
ver, beveger oss, og er til � (Ap gj 17, 27-28)

bygging, form og fremførelse av et
muntlig budskap. Dette er bra, men
jeg er mest opptatt av innholdet. Og
akkurat disse ordene understreker noe
som er vesentlig for meg: Hvor jeg er,
og hva jeg gjør, så er jeg i Guds vare-
tekt. Han har gitt meg frihet, men Han
holder likevel sin hånd over meg. Jeg
tror på Guds ledelse i våre liv, men at
vi i blant må jobbe litt for å stille oss
inn på den rette frekvensen for å mot-
ta det Han vil si oss. Han som skapte

verden og styrer kosmos har også
omsorg for lille meg. Om jeg vil gå
min egen vei, og ikke vil ha noe med
Han å gjøre, så tillater Han det, men
Han er der like fullt; nær meg, over
meg.

Med sin mildhet, fasthet og nåde
rekker Han stadig på nytt ut hånden
til meg � og til deg! Og minner oss
på nettopp disse Pauli ord.

Tormod Berger

Folk og Forsvar skal i 2012 dele ut
tre stipend til reise og opphold i
forbindelse med studier av euro-
peisk forsvars- og sikkerhetspoli-
tikk og Norges relasjoner til inter-
nasjonale sikkerhetspolitiske orga-
nisasjoner.

Medlemsstipendet kan søkes av
personer som er medlemmer i or-
ganisasjoner som er tilsluttet Folk
og Forsvar.

Ungdomsstipend kan søkes av
personer som er under 30 år.

Pressestipendet kan søkes av
journalister som har behov for rei-

FOLK OG FORSVARS ST IPEND FOR 2012FOLK OG FORSVARS ST IPEND FOR 2012FOLK OG FORSVARS ST IPEND FOR 2012FOLK OG FORSVARS ST IPEND FOR 2012FOLK OG FORSVARS ST IPEND FOR 2012
sestøtte i forbindelse med reporta-
sjer om nevnte temaer.

Hvert stipend er på kr. 10 000,-. Kr.
8 000,- utbetales til stipendmottaker-
ne før reisen tar til, og etter at reise-
planene er lagt og avtaler inngått.
De resterende kr. 2.000,- blir utbe-
talt etter at stipendberetningen/artik-
kelen er levert.

Stipendmottakerne plikter å sende
Folk og Forsvar en stipendberetning,
gjerne i form av en artikkel som kan
publiseres i Folk og Forsvars blad.

Søknad sendes Folk og Forsvar, Ar-
beidersamfunnets plass 1 C, 0181

Oslo og må inneholde følgende
opplysninger: Navn, alder, bosted,
yrke, eventuell organisasjonstil-
knytning, samt en redegjørelse
for hvorledes stipendet er tenkt
nyttet, reiserute, et foreløpig bud-
sjett etc.  Søknadene må være
Folk og Forsvar i hende innen 1.
mars 2012

MKF er en av 73 organisasjo-
ner som er tilknyttet Folk og
Forsvar, og dermed kan våre
medlemmer søke om medlems-
stipend.
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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)

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

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 Je-
sus. AMCF
ledes av en
president og
14 regionale
visepresiden-
ter. Den kore-

anske 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
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