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Hilsen fra presidenten

Jeg leste her om dagen at kom-
muneadministrasjonen i Dram-
men ønsker å gjøre byen til en 
tros- og livssynsnøytral by. Flere 
andre har fanget opp ideen, også 
på Stortinget diskuteres saken i 
korridorene. Tanken er sikkert 
tiltalende for mange. Nå skal jo 
Grunnloven bli foreslått justert 
slik at det ikke lenger er den luth-
erske lære som er statens religion, 
og skille mellom kirke og stat er 
også på agendaen. Samtidig blir 
vi mer og mer multikulturelle, og 
andre religioner ønsker sin plass 
i samfunnet. Også i Forsvaret har 
vi fått føle noe av dette.

Vi ønsker jo å fremstå som det to-
lerante, fredsskapende, fjellsolide 
folket i nord med de sunne val-
gene som alle nasjoner bør ha 
som forbilde. Men i iveren etter å 
bli verdinøytral og ufarlig står vi i 
fare for å miste hele fundamentet 
som vår nasjon er bygget på, det 
kristne humanistiske trosgrunn-
lag. I skolen skal alle religioner 
blandes inn fra dag en, slik at selv 
lærere ikke forstår hva de skal 
undervise. Noen legger vekten på 
kardemommeloven, mens andre 
poengterer islam eller indiske reli-
gioner. Kaoset blir snart komplett!

I en tid som denne er det viktig 
å forstå hvor vi kommer fra og 
hvor vi vil gå. Jeg tror ikke på det 
religionsnøytrale. Det vil verken 
skape en bedret situasjon for oss 
selv eller for de nye kulturene som 
kommer inn. Nå er det på tide å 
sette vårt lys i staken slik at alle 
kan se det og forholde seg til det. 
Vår kristne kulturarv er og blir 
grunnfjellet i denne nasjonen, en-
ten vi er kristne eller ikke. Vi fikk 
et lite glimt av den etter 22.juli i 
fjor da mange spontant søkte trøst 
i kirken. Det er ut i fra et sterkt 
fundament at vi kan gi toleranse, 
frihet og alle de fyndordene vi 
bruker. Først da blir vi respektert, 
først da har vi en identitet og sik-
kerhet i oss selv som gjør oss i 
stand til å lage en trygg havn for 
våre nye landsmenn. Vi må bygge 
på en sterk kristen tro, sterke fel-
lesskap, god etisk arbeidsmoral og 
sterke familier. 

Forsvaret er også en del av dette 
bildet og er kanskje den etat, i 
tillegg til politiet, som kjenner 
behovet for en verdiforankring 
bokstavelig talt på kroppen hver 
dag. Ikke alle sjefer er bevisste på 
disse forholdene, det har jeg opp-
levd i mange verdidebatter. Så det 

er en kamp hver gang det kristne, 
humanistiske grunnsynet er oppe 
til debatt hos oss. Men det er en 
kamp som vi i MKF bør kunne ta 
med frimodighet. 

Dette ser ut til å øke i viktighet, 
også ut over Forsvarets murer. 
La oss komme ut av skapet og 
lyse for de som lar seg forvirre av 
nøytralitetens lokkende tale. Det 
avkristnede Europa er i ferd med 
å høste av det som er sådd i årevis 
av de samme ideene. Vi har så 
langt vært velsignet med frukten 
av det mange av våre forfedre har 
sådd. Det er ingen selvfølge at 
det alltid vil være slik. Du og jeg 
må ta ansvar for vår generasjon, 
stige opp på barrikadene og stå 
for en sterk kristen tros- og livs-
synsforankring, både i Forsvaret 
og i samfunnet generelt. Bli med 
på verdidebatter, kom sammen og 
hold bønnemøter, studér temaet, 
følg med på hva som skjer, vær 
våken....Her er det mye vi kan 
gjøre i fellesskap!

norge – en religionsnøytral nasjon?

Forsidebildene viser: Cleo Buxton (tidl leder av ACCTS) og Asle Enger 1985. Feltprost Egil Selvaag og Jens Christian Magnus 1988.  De fleste deltakerne på oppstartsmøtet 4 febr 1982. 
Brian Parker med jubileumsgave til KBS 2002. Ivar Elgstøen og Bjørn Isaksen 1988. Norske deltakere på Europakonferanse, Østerrike 1996. Luftforsvarsgeneraler Tom H Knutsen og Arnvid 
Løvbukten. Internasjonal deltakelse på slottsbakken 2007. Inspirasjonsweekend, Bergen 2003.
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Tormod Berger

i fokus

Årskonferanse pÅ linderud 
20 - 22 april!

Årets viktigste samling for hele MKF vil i år finne sted på Krigsskolen i Oslo 20. – 22. april. Dette vil bli en 
flott mulighet til å bli bedre kjent med vårt fellesskap, og til å delta i et interessant program. 

Steinar Høyland har utført layout 
av Fokus siden vi overtok ansvaret 
sammen høsten 2001. Det betyr at 38 
nummer av bladet er utformet av han. 
Steinar har vært en god samarbeids-
partner og diskusjonspartner, han har 
hatt kontroll på bildematerialet, han 
har god oversikt over vår organisasjon, 
og han kjenner vår historie. Fra års-
skiftet har han trukket seg som sekre-
tær for MKF, og det medfører at han 
også har avsluttet arbeidet med Fokus. 
Han fortsetter heldigvis med admi-
nistrasjonen av vårt medlemsregister, 
og det betyr bl a at bladet kommer til 
rette adresser. Jeg opplever at Steinar 

og jeg har vært et godt team, og jeg vil 
takke han varmt for drøyt 11 års sam-
arbeid!

I 2010 var vi nødt til å ”sette bort” lay-
out av et nummer, og fikk da god hjelp 
av Egil Rønningstad og hans datter 
Nadja Elisabeth, som da var 14 år. Vi 
har nå inngått en ny avtale med Egil, 
og ønsker han og datteren velkommen 
til samarbeid med utforming av Fokus 
fremover. 

Dessuten er vi i ferd med å få en hel 
liten redaksjonskomité. Stephen Olsen 
har nå vært med på fem nummer, og vi 

har Silje Myrholt på vei inn i komiteen. 
Velkommen også til deg, Silje!

Programmet starter fredag kveld med 
kveldsmøte. Dette møtet vil ha fokus 
på de enkelte tjenestestedene, og den 
lokale aktiviteten som foregår i MKF. 

Lørdag morgen vil vi ha bibeltime 
med vår president Arnvid Løvbukten, 
før vi har et åpent temamøte over hvor 
relevante de tradisjonelle kriteriene 
for rettferdig krig er i de situasjoner 
vi står overfor i moderne konflikter. 
Seniorforsker Henrik Syse er foreløpig 
bekreftet som innleder, sammen med 
den forrige kontingentsjefen i Afgha-
nistan oberst Ingrid Gjerde. I tillegg vil 
emnet belyses av en av kadettene på 
Krigsskolen, før det blir paneldebatt. 
Vi tror dette kan bli et meget interes-

sant emne, ikke minst fordi vi gjen-
nomfører dette på Krigsskolen!

Lørdag ettermiddag er det tid for de 
tradisjonelle årsmøteforhandlingene, 
før vi har et stort kveldsmøte lørdag 
kveld. Her blir det andakt, noen re-
fleksjoner om visjoner for MKF når 
vi nå har rundet 30 år, et innslag om 
Drangedal-weekenden for yngre med-
lemmer og god tid til fellesskap. Det 
vil også lørdag ettermiddag bli et eget 

samtalemøte for ektefeller og andre 
interesserte som ikke planlegger å delta 
på årsmøteforhandlingene.

Søndag avsluttes årskonferansen med 
gudstjeneste i Akershus Slottskirke, der 
feltprost Alf Petter Hagesæther vil delta. 

Alle arrangementer er åpne for med-
lemmer, støttemedlemmer og andre 
interesserte. 

Det er nødvendig med påmelding 
innen 13. april til kaseierstad@gmail.
com dersom man ønsker å delta i mål-
tider ved Krigsskolen. Det er ønskelig 
med påmelding også for andre, men 
dette er ingen forutsetning for å delta. 
Noe forlegningskapasitet forventes å 
være tilgjengelig ved Krigsskolen. Det 
er ingen egen kostnad for årskonferan-
sen, men den enkelte deltaker betaler 
selv for måltider og eventuell forleg-
ning som bestilles ved påmelding.

Innkalling sendes ut på e-post til alle 
kjente e-post adresser, sammen med 
detaljert program. Årsmeldingen sen-
des alle påmeldte og andre som ber om 
det. Informasjon vil også være tilgjen-
gelig på www.mkf.no. 

Vi gleder oss til en god helg sammen og 
ønsker alle hjertelig velkommen! 

Knut Are Seierstad

Styreleder i MKFHenrik Syse

Ingrid Gjerde
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Det er fort gjort å bli opptatt av alt mulig an-
net i livet. Jobben, aktiviteter og mye i verden 
ellers roper om oppmerksomheten vår. Hver-
dagen blir fort fylt med hundre ting vi "skal 
bare" få gjort eller rekke. Noen ganger kan 
det derfor være greit å huske hva som bør 
komme først. Hva er det viktigste?

Et lignende spørsmål stilte en av de skriftlær-
de i Bibelen: Hvilket bud er det første av alle? 
Jesus svarte: "Det første budet er dette: ’Hør, 
Israel! Herren vår Gud, Herren er én. Du skal 
elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og 
av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all 

din kraft.’  Det andre er dette: ’ Du skal elske 
din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er 
større enn disse." (Markus 12,29-31)

Hvis vi greier å ha Guds- og kjærlighetsfoku-
set i hverdagen blir det enklere å prioritere. 
Det kan være vanskelig å flytte fokus vekk 
fra våre egne omstendigheter og i kjærlighet 
feste blikket på Gud og andre. Men får vi det 
til, vil våre mangler, problemer og utfordrin-
ger få en ny betydning. Greier vi deretter å 
følge Jesu ord i Matteus 6,33 om å først søke 
Guds rike og hans rettferdighet vil gavene og 
velsignelsene også bli tydeligere.

Tormod nevnte i forrige "Mitt bibelord" om 
å stille oss inn på den rette frekvensen for å 
motta det Han vil si oss. Å søke først Guds 
rike og hans rettferdighet kan kanskje sam-
menlignes med å faktisk skru på mottakeren 
og begynne innstillingen. Med denne rette 
innstillingen vil du ikke bare ha funnet Guds 
rike og hans rettferdighet, men "så skal dere 
få alt det andre i tillegg".

Stephen Olsen

leder
Kjære MKF venner 
I slutten av februar rundet vårt felles-
skap 30 år. 30 år er ganske lang tid, når 
man ser på den utviklingen som har 
skjedd siden Kristent Befals Samfunn, 
nå Militært Kristent Fellesskap ble 
stiftet på Setermoen. Forsvarets utfor-
dringer er helt forandret – jeg kommer 
selv nettopp fra en samling av militære 
kristne ledere fra land der det for 30 år 
siden ikke fantes kjente militære krist-
ne. I tillegg var disse landene våre mili-
tære motstandere, nå er mange av dem 
våre allierte og partnere. Forsvaret har 
videre endret seg fra en stor og aktiv 
mobiliseringsorganisasjon til et mye 
mindre innsatsforsvar. Operasjoner 
i utlandet er nå dagens orden, mens 
mange medlemmer for 30 år siden 
fortsatt hadde andre verdenskrig som 
sin referanse for krigens erfaringer.

MKF har endret seg i takt med Forsva-
ret. Den betydelige gruppen medlem-
mer vi hadde blant aktive reserveoffi-
serer er nå mindre. Vi har også endret 
navn på fellesskapet for å markere at 
vi er et fellesskap for alle ansatte i For-
svaret, ikke bare for offiserer og befal. 
Støtte til deployerte medlemmer og 
andre interesserte er nå en av våre ho-
vedoppgaver, og vi er takknemlige for 
alle de støttemedlemmer og reserveof-

fiserer som fortsatt støtter helhjertet 
opp om dette. 

Atle Brundtland, Asle Enger og de an-
dre som grunnla MKF hadde en visjon 
for arbeidet. Den besto i å samle krist-
ne i Forsvaret i et fellesskap basert på 
troen på Jesus og tilhørigheten i For-
svaret. Slik skulle vi bygge hverandre 
opp i troen og som soldater, vise håpet 
vi har i Jesus til andre, og i tillegg være 
en etisk stemme i Forsvaret basert på 
våre kristne verdier. Denne visjonen 
gjelder fortsatt, men midlene vi bruker 
for å nå målene er endret. 

Dagens ungdom bryr seg mindre om 
strukturer og medlemskap i formelle 
organisasjoner. Relasjoner og begiven-
heter er nå viktigere enn lange møter, 
og dette må vi bygge videre på. Å utvi-
kle møteplasser som den årlige week-
enden for yngre medlemmer og deres 
venner i Drangedal er derfor noe av 
det viktigste vi gjør. Bygging av relasjo-
ner mellom medlemmer og forbedere 
er også svært viktig. 

En årskonferanse med interessant 
innhold og gode muligheter for utvik-
ling av relasjoner er også viktig. Vi vil 
derfor oppfordre så mange som mulig 
til å sette av helgen 20. – 22. april for 
årskonferansen på Krigsskolen på Lin-

derud i Oslo. Vi gleder oss til å se dere 
alle der, og ikke minst til å komme 
nærmere i inngrep med kadetter og 
ansatte på Linderud!

30 år er ganske lang tid, men allikevel 
ligger de beste årene foran for de fleste 
når man runder 30! Vi har derfor stor 
tillit til at Gud fortsatt vil bruke MKF 
til velsignelse for kristne i Forsvaret og 
for alle dem som har sin tjeneste der i 
mange år fremover. Lykke til med de 
neste 30 år, og vel møtt på årskonfe-
ransen på Linderud!

Med vennlig hilsen

 

mitt bibelord
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. (Matteus 6,33)
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Velkommen til drangedal
Det har blitt en årlig tradisjon at vi samles en julihelg på familien Karlsens flotte gård i Drangedal i Tele-

mark. Årets arrangement går av stabelen 6.-8. juli 2012.

Er du ung til sinns og klar for passe 
utfordrende aktiviteter som klatring, 
padling, bading, ridning, diverse ball-
spill med mer? Da er dette noe for deg!

Vi vil også ha samlinger med fellesskap 
der vår alltid inspirerende president 
Arnvid Løvbukten vil stå for undervis-
ningen.

Sett av helgen allerede nå, og invitér 
gjerne med deg en venn eller kollega. 
Dette er absolutt ikke bare for med-
lemmer i MKF. Deltakerne påvirker i 

stor grad programmet, og med forven-
tet deltakelse fra andre land blir dette 
absolutt en spennende og internasjonal 
helg!

Utgiftene blir stort sett til egen mat og 
drikke, så prisen er det ingenting å si 
på.

For det er i Ham vi lever, beveger oss og 
er til  - Apgj 17:28a.

Påmelding: 
Send navn og telefonnum-
mer til Christian Filberg på 
drangedal@mkf.no eller ring på 
99 72 49 50. 

Ytterligere informasjon sendes etter 
hvert ut til dem som melder seg på.

Det blir mange fysiske utfordringer i Drangedal. Gunn Marte og Finn Oscar ønsker velkomen til Drangedal.

En av våre veteraner, 82-åringen 
Magne Eidevik deltok i den norske 
helikoptervingen i Libanon ett år fra 
1978. Han gjorde flittige notater den 
gang, og har hatt bokplaner i mange år. 
Før jul ble planen hans virkeliggjort, i 
form av en liten bok på drøyt 40 sider: 
Med Luftforsvaret i fredens tjeneste. 
Her forteller han om det norske FN-
elementets organisasjon og om livet 

i Libanon. Men mest plass vier han 
bibelreisene til Israel med feltpresten 
som guide. Han knytter mange steder 
og severdigheter til bibelske fortel-
linger, og gir oss et bra innblikk i både 
Israels og Libanons historie. 

med magne 
i fredens tjeneste
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samling for militære kristne ledere
Hva skjer når militære kristne ledere fra 21 land møtes over fire dager på et britisk feltprestsenter i Tysk-

land i slutten av februar? Kanskje ikke det man skulle tro. 

I stedet for lange møter om strategi, 
visjon og planer bruker man tiden på å 
styrke fellesskapet, bygge relasjoner, be 
for hverandre og å studere hva Bibelen 
kan lære oss om kristent lederskap. 

Norge var representert ved Jonna og 
Knut Arne Aandstad i tillegg til Janet 
og Knut Are Seierstad. – Dette var litt 
annerledes enn jeg hadde forventet, 
det var mer vekt på undervisning, 
samtale og hva dette betydde for oss 
i vårt daglige liv. Dette synes jeg var 
givende, sier Knut Arne. Jonna legger 
til at man kunne merke den velkom-
mende atmosfæren allerede fra starten 
– man kunne merke at dette handlet 
om å bygge relasjoner. Undervisningen 

var relatert til våre egne liv og ikke teo-
retisk, her var det mye som vi kan gå 
tilbake til siden og jobbe videre med. 

Lev da i ham
De to visepresidentene i Association of 
Military Christian Fellowships Brian 
Parker og Torbjörn Boström var an-
svarlige for møtet, sammen med Mili-
tary Ministries International fra Stor-
britannia. Brian Parker hadde denne 
gangen laget en serie samtaleopplegg 
om den kristne tjenesten basert på 
Paulus’ misjonsreiser. Temaet var Fort-
sett, basert på brevet til Kolosserne 2 
vers 6: Dere har tatt imot Kristus Jesus 
som Herre. Lev da i ham. Vi kan lære 
mye av Paulus’ misjonsreiser, eksem-
pelvis hvor viktig det er å være ledet 
av den Hellige Ånd, men også å om-
sette denne ledelsen i gode planer og 
godt arbeid når den kommer. Her er 
det mange gode erfaringer å hente fra 
Paulus, også fra de problemer de møtte 
med uenighet og splittelse, motgang og 
forfølgelse. 

Blant deltakerne i år var representan-
ten fra Alpha for Forces, Eric Martin 
fra Storbritannia. Alpha-kurset er et 
svært effektivt redskap i å rekke ut til 
folk i ytterkanten av fellesskapet, el-
ler andre som har interesse av å finne 
ut mer om troen på Jesus. Det har 
også vært prøvd i MKF for en tid til-

bake. Eric er tidligere underoffiser i 
den britiske hæren, og også tidligere 
hærmester i boksing! Dette gir ham 
god inngang med evangeliet hos sol-
datene – Alpha for Forces-materiellet 
er spesielt rettet mot militære, og det 
gjennomføres et stort antall kurs i de 
britiske styrkene hvert år. Mye av dette 
materialet kan også med fordel brukes 
av oss her i Norge. 

Det var også flott å møte gamle ven-
ner av MKF fra blant annet Albania, 
Ukraina og Hellas. I Hellas er det nylig 
etablert et lite militært kristent felles-
skap. I Moldova er det fortsatt fokus på 
bibelspredning til tross for en vanske-
lig politisk situasjon. MKF bidro for tre 
år siden til spredning av Ny-testamen-
ter blant militære i Moldova og Alba-
nia, og dette gir gode frukter. 

Nye fellesskap
AMCFs verdenspresident Pil Sup Lee, 
tidligere forsvarssjef i Korea, deltok 
også på møtet. General Lee ga orien-
teringer om det målrettede arbeidet 
han driver fra Korea for å etablere mi-
litære kristne fellesskap i alle verdens 
land. Det er etablert 30 nye fellesskap 
de siste årene, og det er bare 56 land 
i verden der det ikke finnes militære 
kristne fellesskap. Det påfallende er 
at de fleste av dem er i Europa! Det er 
svære proporsjoner over det som nå 
skjer i Korea. Koreas militære kristne 
fellesskap har 60 000 medlemmer, og 
en sterk visjon om å drive evangelise-
ring blant militære over hele verden. 
På mange måter ser vi nå at bølgen av 
misjon fra oss i Vesten i de siste par 
århundrer nå slår tilbake fra Asia til 
oss i Europa! 

Vi kom tilbake fra samlingen med et 
fornyet syn på den globale storheten i 
det arbeidet vi driver i MKF! 

Knut Are Seierstad

Norske deltakere i Lubbecke: Janet og Knut Are Seierstad, 
Jonna og Knut Arne Aandstad. Knut Are er fotograf.
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Vi kunne telle 40 medlemmer, støt-
temedlemmer og nære slektninger 
på det tradisjonelle ”familiebildet” 
foran alteret. Og da hadde flere av 
våre MKF-venner allerede dratt. Noen 
hadde reist langt for å være med, og 
noen hadde med seg hele familien. Det 
er så fint å oppleve at også flere av våre 
unge medlemmer prioriterer å være 
sammen med oss litt eldre på denne 
spesielle gudstjenesten i Frogner kirke. 

Jeg tror at mange som deltar denne 
dagen har det samme behovet som 
meg, nemlig å møte gamle venner i 
en ramme som understreker nettopp 
vårt spesielle fellesskap. Men det er 
også en glede over å møte en menighet 
som viser at de på sin side gjerne vil ha 
oss der. Dette er en spesiell tradisjon. 
Det ligger liksom en heder i luften til 
KBS-pioneren Asle Enger som var sok-
neprest her i 21 år, og som sørget for 
at det ble tatt opp offer til vår forening 
en søndag hver advent. Han hadde en 
sterk posisjon i Frogner, ikke minst 
som aktivt tjenestegjørende pensjonist.

På mange måter fører Rut Ugland tra-
disjonen videre i Frogner. Hun var i sin 
tid vår første kvinnelige feltprest. Det 
var like etter oppstarten av KBS, og 
hun ramlet praktisk talt rett inn i det 
fellesskapet som vi holdt på å bygge 
opp den gang. Rut har nærmest fast 
tjeneste som liturg på disse gudstjenes-
tene, og det kjennes også godt. 

Prekenen denne gang var ved feltprost 
Alf Petter Hagesæther. Han snakket 
om døperen Johannes, slik prester 
ofte gjør på denne adventssøndagen. 
Johannes var hard og direkte i sin for-
kynnelse den gang i ørkenen. Og det 
er interessant å merke seg at han i den 
refererte talen ikke konfronterte tilhø-
rerne med de ti bud, men tok for seg 
yrkesetikk. Han kunne sagt at tollere 
og soldater skulle finne seg noe annet 
å gjøre, men i stedet sa han at de måtte 
motstå fristelsen til å berike seg urett-
messig. Samtidig pekte Johannes på 
han som skulle komme, på det glade 
budskap som ventet. Han som skulle gi 
oss en ny dåp, et nytt håp. 

Som vanlig hadde vi en god stund i 
Kirkestuen sammen med menigheten 
etter gudstjenesten. Vår president ga 
en orientering om oppgaver som nå er 
på programmet i MKF, og som vanlig 
sørget Grethe M Robertsen for å sy det 
hele sammen på en god måte. En stor 
takk til Grethe for at hun hvert år tar 
den store oppgaven med å koordinere 
alt denne dagen! 

Og en stor takk til Frogner menighet 
for kollekten på ca 7000 kr, og for den 
hjertelige måten de tar imot oss på.  

ToBe
Fotograf: Christian Filberg

adVent i frogner
Aldri har vi hatt så mange medlemmer og venner av MKF med oss på den tradisjonelle adventsgudstje-
nesten. Og alle så ut til at de satte stor pris på nettopp å komme sammen, og kanskje treffe gamle venner.

Informasjon under kirkekaffen. Steinar Høyland 
og Grethe M Robertsen.

President Arnvid Løvbukten  
orienterer om virksomheten.

Øydis Løvbukten i samtale med Hans Andreas Grøtterud og Atle Brundtland.
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med f-16 i libya
Oblt Tore Svendsen deltok i det norske Red Card Team under operasjon Unified Protector i Libya i fjor. På 
et møte nylig i Luftmilitært samfunn i Rogaland informerte han om operasjonen og ga noen refleksjoner 

om den rollen han selv hadde. Vi gjengir her litt av det han sa på møtet.
Norge deltok i tidsrommet 
21. Mars til 1. August i ope-
rasjon Odyssey Dawn og 
Unified Protector med 4-6 
F-16 stasjonert på Souda Air 
Base på Kreta. De norske 
F-16 utførte 583 oppdrag, 
leverte 569 bomber og var på 
vingene mer en 3000 flytimer 
i følge Forsvarets internettsi-
der. Det ble gjennomført en 
historisk rask deployering, 
og operasjonene ble gjen-
nomført og understøttet på 
en meget profesjonell måte. 
Det norske bidraget høstet 
også stor anerkjennelse fra 
viktige samarbeidspartnere 
og allierte. 

For å sørge for tilstrekkelig 
innsyn i beslutningsproses-
sene og for å gjøre nasjonale 
faglige og juridiske vurderin-
ger rundt type oppdrag, valg 
av mål og type våpen ble det etablert et 
norsk ”Red Card Holder (RCH) team” 
i NATOs luftoperasjonssenter, CAOC 
5, i Italia. De andre nasjonene som 
bidro offensivt i operasjonen hadde 
alle tilsvarende team. Med bakgrunn 
som F-16 pilot og fra operativt hoved-
kvarter samt erfaring fra RCH rollen 
i fra Afghanistan i 2006, ble jeg en del 
av det norske RCH teamet i den første 
perioden av operasjonene.  

RCH teamet besto av 2 RCH (dag/
natt) og en jurist. Det var denne grup-
pen som utførte de nasjonale vurde-
ringene av operasjonene. I tillegg besto 
RCH teamet av to til tre norske liason 
offiserer som representerte det norske 
detasjementet på Kreta og bisto CAOC 
5 i detaljplanleggingen av de enkelte 
oppdragene.

Hvilke betraktninger gjorde så RCH 
teamet når vi vurderte valg av mål og 
våpentype i en slik operasjon? Hvert 
enkelt oppdrag og mål ble vurdert opp 
mot forhåndsdefinerte kriterier. For 
det første måtte målet være militært 

enten i sin karakteristikk eller bruk. 
Videre skulle målet være militært 
nødvendig og mulig å skille fra sivil 
infrastruktur. En svært sentral del av 
vurderingen rundt valg av mål var i 
hvilken grad våpenbruk ville medføre 
skade på sivilt personell eller infra-
struktur. De ulike målenes betydning 
ble også kontinuerlig vurdert opp mot 
FN resolusjon 1970 og 1973 i tillegg til 
at proporsjonalitetsprinsippet ble lagt 
til grunn. Det ble også vurdert i hvil-
ken grad det var tilstrekkelig, nøyaktig 
og tidsriktig etterretning tilgjengelig, 
og ikke minst om målet var i henhold 
til de nasjonale føringer som lå i RCH 
instruksen.

Dette er en av de mest utfordrende og 
ansvarsfulle jobben jeg har hatt i min 
25 år lange militære karriere. Det var 
for meg av stor betydning at vi var et 
team og ikke minst at det var med en 
jurist som kunne bidra i vurderingene. 
På den annen side var jeg også i situa-
sjoner der jeg i løpet av minutter, alene 
måtte vurdere et mål opp mot de krite-
riene som jeg tidligere har nevnt. Det 
var et betydelig ansvar å skulle fatte be-

slutninger som innebar muligheten for 
å ta liv i den hensikt å skulle beskytte 
andres. Det var også spesielt å skulle 
fatte beslutninger som sendte norske 
piloter dypt inn i Libya med fare for at 
de kunne bli skutt ned, eller få tekniske 
problemer med flyene og måtte skyte 
seg ut over Libya.

Jeg opplevde at den utdanning, trening 
og erfaring jeg har fått i Forsvaret gav 
et godt grunnlag for å utføre denne 
jobben. Det gjelder ikke bare den mi-
litærfaglige utdanningen men også 
den etiske. Jeg er glad for at vi i RCH 
teamet hadde kontinuerlige etiske re-
fleksjoner over den jobben vi utførte. 
Disse refleksjonene bidro under opera-
sjonene som en ventil for det arbeids-
press og ansvar vi var pålagt, og har i 
ettertid bidratt til at jeg kan se tilbake 
og si at RCH teamet også gjorde en 
god jobb. Om håndhevelsen av FN res 
1970 og 1973 var en riktig avgjørelse, 
eller om Libya er blitt en bedre plass 
etter operasjonene, får jeg overlate til 
andre å vurdere.

Tore Svendsen

Klargjøring av fly på basen på Kreta. (Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret)
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Spring Canyon er et rekreasjons- og 
treningssenter for kristne med militær 
tilknytning. Tilbudene her har som 
hensikt å bidra til inspirasjon og vekst 
for kristne i militæret. De har arrange-
ment for enkeltpersoner, par, familier 
og grupper. Spring canyon eies og 
drives av Officers' Christian Fellowship 
(OCF).

Hver sommer arrangeres Rocky 
Mountain High (RMH) ved Spring Ca-
nyon. RMH er kurs av en ukes varig-
het, og målgruppen for disse kursene 
er unge offiserer som ønsker inspira-
sjon i troen og fysiske utfordringer. På 
programmet står bibeltimer, rafting, 
rappellering, fjellklatring og en 3-da-
gers fjellmarsj til fjelltopper på ca. 3500 
moh.  

Jeg deltok for mange år siden på dette 
arrangementet og det betydde utrolig 
mye for meg på mange måter. Forkyn-
nelse og bibellære var knyttet opp i de 
daglige aktivitetene på en fantastisk 
flott måte. De fysiske utfordringene 

var spennende og utfordrende. Alt i alt 
fikk jeg opplevelser og erfaringer som 
betydde utrolig mye for meg i mange 
år etterpå.

Det å bli kjent med offiserer fra USA 
var også veldig interessant og givende. 
Jeg holdt kontakten med flere av dem 
i mange år, og har også truffet noen av 
dem igjen på andre arrangement i regi 
av ACCTS, OCF eller MCF.

Ta utfordringen – gjør noe annet i 
sommer – reis til Rocky mountains og 
RMH! Sjekk ut: www.springcanyon.
org . Her kan du lese om Spring cany-
on, og under fanen ”programs” finner 
du informasjon om RMH.

Sommeren 2012 gjennomføres RMH 
fire ganger: 2.– 9. juni, 9. – 16.juni, 
16.- 23.juni og 28. juli – 4. august. 

Prisen for en ukes opphold er ca. 450$ 
dvs. ca. 2600 kr. (avhengig av gjelden-
de valutakurs).

RMH-staben eller ACCTS-staben i 
Denver kan hente og bringe til/fra 
flyplassen i Denver ved behov. Har du 
spørsmål, eller trenger hjelp til å be-
stemme deg, bestille fly, transport osv 
– send meg en mail… smm@fd.dep.no

Du kan også kontakte Janet Seierstad 
på tlf 21 45 23 14 for mer informasjon

Sissel Mangersnes

tips til sommerferien:

- Takk Gud for han har ledet og veiledet oss gjennom 30 
år med KBS/MKF. Takk for hva dette har betydd for svært 
mange mennesker og for Forsvaret

- Takk for en meget vellykket adventsgudstjeneste med re-
kordoppslutning fra MKF i Frogner kirke

- Takk for det viktige arbeidet som utføres på det interna-
sjonale plan, og at det stadig etableres nye militære kristne 
fellesskap. Takk for en vellykket ledersamling i Lübbecke i 
februar. Be for lederne i vår paraplyorganisasjon AMCF, og 
de mange frivillige medarbeiderne i våre misjonsorganisa-
sjoner ACCTS og MMI

- Be for vår årskonferanse på Krigsskolen 20-22 april. Be for 
forhandlingene, sosialt fellesskap og at temamøtet samler 
mange tilhørere

- Takk Gud for at vår president er engasjert i arbeidet med å 
etablere feltpresttjeneste og styrke en mcf-organisasjon i Ka-

merun. Be for videreføringen og det planlagte seminaret, og 
for familien til den nylig avdøde protestantiske feltprosten i 
Frankrike, Frank Bourgeois 

- Be om fred og demokrati i Syria, og at kristne i land i 
Midt-Østen og Afrika hvor det nå er uro unngår forfølgelse 
og utrydding.   

- Be for vår konge og den kongelige familien. Be for vår nye 
forsvarsminister og vår militære ledelse, for feltprosten og 
hans stab

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

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

bønneliste
Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast 

ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. (Kol 2,6-7)
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s te inar Høyland - 
opt im is t  med løse  tel tplugger   

De siste årene har Steinar vært del-
tidsansatt som sekretær for MKF. Nå 
har han avsluttet denne tjenesten, men 
ønsker fortsatt å være synlig blant 
oss. Han bor med kona Borghild og 
tre sønner på Eydehavn, like utenfor 
Arendal, på det stedet hvor han selv en 
gang vokste opp. 

Hvordan begynte ditt engasjement i vår 
organisasjon, som da het Kristent befals 
samfunn – KBS?

Det var høsten 1984, da jeg var befalse-
lev på Kjevik. Til min overraskelse og 
glede møtte jeg et meget aktivt kristent 
miljø der, og ble med i soldatlaget og 
KBS. Det var en flott tid, og engasje-
mentet innebar i en periode sågar bøn-
nemøter flere dager i uken før tjenes-
ten begynte!

Dermed skjønte du at her hadde du 
dine oppgaver? 

Ikke umiddelbart. Jeg var aktivt med 
på ”Huset” på Kjevik der vi hadde våre 
samlinger, men ellers skjedde det ikke 
noe avgjørende før sommeren 1985. 
KBS hadde sommerstevne på Norsjø i 

Telemark, og der fikk jeg en skikkelig 
kickoff. Det var først og fremst knyttet 
til møtet med flere sterke personlighe-
ter. Jeg tenker på Cleo Buxton, en sen-
tral internasjonal leder i vårt arbeid, og 
selvfølgelig på vår egen høvding Asle 
Enger, som jeg ikke kjente fra før. Og 
jeg tenker på den finske obersten og 
krigsveteranen Jarl Jarkka. Jeg skjønte 
først siden at det var stort å møte disse 
tre samlet på ett brett, men jeg bar det 
med meg videre. 

Året etter opplevde jeg igjen noe vik-
tig. Sommerstevnet i Bergen 1986 
hadde som tema La teltpluggene være 
løse, og nettopp det mottoet har fulgt 
meg siden. Vi er underlagt Herrens be-
ordringssystem, og må være villige til å 
følge det Han kaller oss til. Og nettopp 
dette bør jo være enkelt å fatte for oss i 
Forsvaret. 

Og da fikk du konkrete oppgaver i KBS?     

Det hadde skjedd allerede i 1985 da jeg 
overtok medlemsregisteret. Vi hadde 
lagt det inn i database-programmet 
FICS på Kjevik som velvillig lot oss 
bruke deres datasystemer til dette. 
Dette var jo før PC var et begrep! Med-
lemsregisteret har fulgt meg stort sett 
hele tiden etter det, og jeg må si at jeg 
har et sterkt eierforhold til det. Det 
omfatter en rekke personer som jeg 
har sterke relasjoner til, og mange av 
medlemmene har jeg også hatt person-
lige samtaler med. 

Du hadde et aktivt kristent engasjement 
før du begynte i Forsvaret. Var dette et 
klart valg for deg? 

Selvsagt tenkte jeg nøye over saken, 
men jeg falt ned på et så enkelt reson-
nement som at Forsvaret er en del av 
samfunnet, jeg er en del av samfunnet, 
altså var det bare å gjøre min plikt. Jeg 
opplevde aldri at dette var i konflikt 
med min tro. 

Som utdannet ingeniør passet teknisk 
befalsskole veldig godt som et alterna-
tiv til vanlig førstegangstjeneste, og for 
meg endret ikke mitt standpunkt seg 
om jeg var befal eller menig soldat.

Da plikttjenesten nærmet seg slutten 
måtte jeg ta et valg. Jeg ønsket å styrke 
min egen tro og mine bibelkunn-
skaper, og hadde bestemt meg for å 
begynne på Bibelskolen i Grimstad. 
Men jeg hadde fått et slags kall om 
at jeg skulle fortsette i Forsvaret med 
oppgaver i KBS. Jeg tok sjansen på at 
Forsvaret hadde et ønske om å beholde 
meg, og søkte ett års bibelskole på For-
svarets regning. Først fikk jeg avslag, 
men prøvde på nytt og registrerte at jeg 
hadde solide støttespillere, ikke minst i 
Luftforsvarsstaben. De mente at bibel-
skole må regnes som lederutdanning, 
og det hadde de jo rett i. Denne saken 
vakte også en viss oppsikt i media, og 
både Forsvaret, Bibelskolen og KBS 
fikk god omtale. 

Du har også en utenlandskarriere bak 
deg? 

Jeg fikk god kontakt med vårt interna-
sjonale fellesskap under Europakon-
feransen i Grimstad i 1987, og tre år 
senere dro jeg på min første utenlands-
tur. Det var til England, og til tross 
for at jeg den gang var ganske dårlig i 
engelsk fikk jeg mye ut av oppholdet. 
I 1994 var jeg med på verdenskonfe-
ransen i USA, og traff der Cal Dunlap, 
leder av den internasjonale misjonsor-
ganisasjonen ACCTS (Association of 
Christian Conferences, Teaching and 
Service).

Dette ledet til et ganske spesielt pro-
sjekt, ”Internship”, dvs ett års tjeneste 
med opplæring, trening og jobbing for 
ACCTS i USA. Jeg var førstemann, og 
senere har flere fulgt etter. Den første 
tiden var ren språktrening, men etter 

Det er mange av våre medlemmer som kjenner Steinar Høyland. Ikke så rart, siden han har styrt med vårt 
medlemsregister nesten så lenge vi kan huske. Men Steinar har gjort mye mer, og vært en sentral aktør gjennom 

mesteparten av vår 30 års historie

Befalselev på Kjevik.
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hvert gjorde jeg mer nytte for meg. Jeg 
jobbet på hovedkontoret i Denver, og 
min oppgave var kontakt med kadetter. 
Jeg besøkte de amerikanske krigssko-
lene, var med å arrangere seminarer 
og fikk mange personlige kontakter 
blant kadettene. Jeg lærte utrolig mye, 
også om forholdene i mange land og 
våre internasjonale relasjoner. Dette 
programmet ble avsluttet for meg med 
Europakonferansen i Østerrike i 1996. 

Er det noe annet du vil trekke frem fra 
alle de årene du har vært aktiv i KBS/
MKF?

Jeg tenker på Viking Express og Ope-
rasjon Oggevann som mine spesielle 
”babyer”. Dette var tilbud spesielt til 
kadetter og ungt befal, med fokus på 
nærkontakt med naturen og med Bi-
belen. En flott kombinasjon som betød 
mye for mange. Jeg ble for øvrig sendt 
av KBS-styret på studietur til England 
for å lære av erfaringene fra våre ven-
ner der. 

Er kontakten med utlandet viktig for 
oss? 

Ja, utvilsomt! For MKF er det viktig 
som en stimulans for vår egen organi-

sasjon, og vi kan også være en støtte 
for søsterorganisasjoner i andre land. 
For oss som enkeltpersoner ligger det 
mye personlig oppbyggelse, inspirasjon 
og viktige personlige relasjoner i møte 
med andre lands mcf-organisasjoner.     

Og tjenesten din etterpå?

Under min tjeneste i Trondheim var 
jeg med på å arrangere det store inter-
nasjonale etikkseminaret på Luftkrigs-
skolen i 1999, og dette ga meg mye. 
Ellers opplevde jeg naturligvis det 
samme som alle andre, at ting endrer 
seg når man stifter familie. Prioriterin-
gene blir litt anderledes, men jeg har 
likevel prøvd å være aktivt med. Jeg 
forlot Forsvaret i januar 2006, men det 
betød ikke at jeg sa farvel til vårt felles-
skap. Og det gjør jeg heller ikke nå. 

Men nå har du frasagt deg alle sekre-
tæroppgavene? 

Nei, jeg vil fortsatt følge opp medlems-
registeret på frivillig basis, og MKF 
opprettholder sin postboks i Eydehavn. 
Akkurat nå kjenner jeg at det er riktig 
å trappe ned litt, men samtidig vil jeg 
fortsatt ha en aktiv dialog med det pul-
serende livet i MKF. Da er det viktig 

å ha en konkret oppgave. Du kan si at 
jeg venter på ny beordring fra Sjefen. 
Jeg har hele tiden hatt de løse teltplug-
gene fra Bergen i 1986 i minnet. Vi må 
være villige til nye beordringer, også 
fordi Herren har oppgaver som vi i ut-
gangspunket ikke ser så klart selv. 

Jeg må legge til at jeg er dypt takknem-
lig for det jeg har fått være med på hit-
til gjennom KBS/MKF. Det har vært et 
eventyr!  

ToBe

På Rocky Mountain High med to Air Force-kadetter.

Et høydepunkt for Steinar.
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gratulerer med 30 gylne År!

Vi har laget flere jubileumsutgaver av 
Fokus, når vi rundet 10, 20 og 25 år. 
Denne gang gjør vi det litt enklere. Jeg 
gir noen få tilbakeblikk her, og vi vil 
også ha en markering på årskonferan-
sen i april

Vårt meget aktive medlem Bjørn Isak-
sen etterlot seg mange bilder da han 
døde i januar 2007. Jeg har overtatt 
denne bildesamlingen, og har nå brukt 
den til å minnes mye gledelig som 
skjedde i KBS. Navneskiftet til MKF 
skjedde noen måneder etter at Bjørn 
døde. 

4 februar var det 30 år siden vi stiftet vår forening, som da het Kristent befals samfunn - KBS. Det skjedde 
på Soltun soldathjem ved Setermoen. Dette var en stor og meget spesiell dag, og vi som opplevde dette 

kjente på oss at dette var begynnelsen på noe som kom til å bety mye for mange. 

Bildet over viser deltakerne på Soltun i 2002. Th overrekker Torbjörn Boström jubileumsgave til KBS i 2002. Under: Deltakere 
fra KBS-gruppen på Kjevik på vintertur i 1983. Nederst tv: Knut Are Seierstad får crest av ny daglig leder Tom Knutsen i 1992. 
Nederst th: Deltakere på øvelse Viking Express.
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Det jeg kjenner sterkest når jeg ser på 
disse bildene er en stor glede. Og den 
er først og fremst knyttet til alle men-
nesker jeg har lært å kjenne gjennom 
vårt fellesskap. Mange kan jeg regne 
som gode venner, og det samme vet jeg 
at også mange andre av våre medlem-
mer kan si. De fleste av Bjørns bilder er 
fra årskonferanser og sommerstevner, 
og jeg har med iver sett på alle felles-
bildene fra disse samlingene gjennom 
30 år. Ansikter dukker opp, og jeg 
gjenopplever gode samtaler, litt alvor 
og mye humor. 

Flere av pionerene er ikke lenger blant 
oss, og jeg tenker selvsagt på KBS’ ini-
tiativtaker og store visjonær, vår første 
president Asle Enger. Men også min-
nene om vårt første æresmedlem, den 
meget fargerike krigsflygeren Ulf Uri 
Bjørnø, som lenge før vi startet opp 
med KBS var medlem i britenes Of-
ficers’ Christian Union. Og jeg minnes 
med stor glede feltprost Olav Tysnes 
som jobbet i kulissene, og som selv 
var meget aktivt til stede på Soltun. 
Og dermed dukker de opp, mange av 
dem som satte sitt preg på vårt arbeid 
på forskjellige måter før de forlot oss. 
Feltprostene Egil Selvaag og Jan Otto 
Kvalheim støttet oss varmt, æresmed-
lemmet Jens Christian Magnus var en 
varm venn og støttespiller. Det er alltid 
en risiko å trekke frem enkeltpersoner, 
så disse får representere alle våre ven-
ner som ikke lenger er blant oss. 

Heldigvis er de fleste av veteranene 
fortsatt med. Jeg skal ikke lage en lang 
navneliste, men må nevne æresmed-
lemmene Atle Brundtland og Inge 
Wold, som begge fylte 80 i fjor, og 
tidligere president og feltprost Helge 
Utaker. Vi har fortalt mange ganger 
her i spaltene om Atle Brundtlands 

brennende iver etter å starte et kris-
tent fellesskap for befal i Norge, etter 
hans deltakelse i verdenskonferansen 
i England i 1980. Han reiste rundt i 
landet og fikk tent en gnist hos flere 
av oss, blant annet Inge Wold og meg. 
Vi skjønte at en slik optimisme og be-
geistring som Atle viste måtte bety noe 
spesielt, og det fikk vi se noen måneder 
senere. Atter en gang må vi si en stor 
takk til det han og Asle Enger satte i 
gang.

I disse 30 årene har vi opplevd fan-
tastiske møter, mange årskonferanser 
og sommerstevner med flott innhold: 
Øvelse Oggevatn, Viking Express, 
Operasjon Gideon, og nå Drangedal 
med kadetter og unge offiserer som 
målgruppe, og tidligere sommerstev-
ner som et fint tilbud til hele familien. 
Asle Enger jobbet lenge for ordningen 
med støttemedlemskap, primært som 
en forbønnstjeneste, noe Grethe M 
Robertsen nå har koordinert i mange 
år. De lokale fellesskapene med ulike 
temaer, bønn, samtale og bibelstudier 
har også betydd svært mye for mange. 

Vi må også ta med det internasjonale 
fellesskapet. Både på det store planet, 
i form av verdenskonferanser og eu-
ropakonferanser, og i mindre format. 
Mange har gjennom møtene med 
utenlandske brødre og søstre fått øy-
nene opp for hva kristent økumenisk 
fellesskap kan bety for den enkelte. Og 
ikke minst har vi fått se hvilken stor 
misjonsgjerning vi er med på gjennom 
våre internasjonale organer. 

Vi har helt sikkert mye godt i vente i 
årene som kommer! Gratulerer med 
de 30! 

ToBe 

Atle Brundtland feirer 75 år i 2006 med nytt trekkspill.

Grethe M Robertsen i samtale med 
erkebiskop Grigorij, 2002.

Familieleir på Oggevatn 2002. Norsk delegasjon til Europakonferansen i Warszawa 2002.

Årsmøte på Soltun 1983. Inge og Aksel Wold, 
Arnvid Løvbukten og Ulf Uri Bjørnø.

Utdeling av Asle Engers minnepris til Bård 
Mæland 2001.
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et nytt lys i afrika
Military Missions International (MMI) har tatt første skritt mot å etablere et feltprestkorps i Kamerun. 

MKF- president Arnvid Løvbukten representerte MMI på den første turen.

Etter at Løvbukten hadde vært på 
årsmøte til det franske mcf tidligere i 
2011 ble han invitert av den franske 
protestantiske feltprosten til et møte på 
hans kontor i Paris.

– Han fortalte om et skikkelig behov 
han hadde for å få i gang et feltprest-
korps i Kamerun, og mulig samarbeid 
med MMI i Francophone Afrika. MMI 
sa at jeg måtte prioritere dette høyt da 
de ikke hadde noen representant i den 
delen av Afrika og håpet på at jeg tok 
ballen, sier Løvbukten og fortsetter: 
Det er alltid bra å få forskjellige typer 
bekreftelser på et "kall" synes jeg.

Løvbukten forklarer at Kameruns mcf 
har et stort potensiale i Afrika. De er 
bare 35 aktive som møtes en gang i 
uken til bønn og lovsang. Men de kan 
bli veldig mange, og en nøkkel til vek-
kelse blant fransktalende afrikanske 
militære. Reisen fant sted i slutten av 
november. Teamet bestod av oberst 
Frank Bourgeois (fransk feltprost), 
oberst Gaston Gnoumu (AMCF vise-
president) fra Burkina Faso og Løv-
bukten som teamleder. Løvbukten fikk 
flere inntrykk fra turen.

– En helt annen kultur, jeg hadde al-
dri vært i Afrika før. Flyplassen var et 
mylder av folk, med mange tilbud om 
alt mulig hele tiden. Heldigvis kom de 
som skulle møte oss.

Han forklarer at folket var veldig venn-
lige og åpne. Men avtaler var veldig 
vanskelig, da de generelt aldri ble 
holdt.

– De kom når de kom. I tillegg var det 
alltid korrupsjon over alt. Derfor tok 
det litt tid å finne dem vi kunne stole 
på.

Tre mål med turen

– Vi hadde som mål å få utrettet tre 
ting: besøke de kristne militære i 
Kameruns mcf og oppmuntre dem, 
etablere en skikkelig feltpresttjeneste, 
samt prøve ut modellen med samar-
beid mellom MMI og den franske felt-

presttjenesten for andre 
fransktalende land i Af-
rika. Vi lyktes godt med 
den første, vi fikk god 
kontakt med mcf-folk, 
fikk også til en autorisa-
sjon fra myndighetene 
slik at de kan holde mø-
ter i leirene.

Det andre var at de fikk 
møte lederne for de for-
skjellige kirkesamfun-
nene. Blant annet pres-
byterianere, lutheranere, 
baptister og pinsevenner 
for å sjekke om de var villige til å sende 
kandidater til feltpresttjeneste. Det var 
de alle sammen. 

– Så måtte vi få forsvaret til å etablere 
et grønt, betalt feltprestkorps etter 
vestlig standard. Etter en stund fant vi 
fram til nøkkelpersonen, en pensjonert 
general fra Fellesstaben. Han hadde 
sjekket med presidenten, og ga oss 
grønt lys. Så nå gjenstår å lage et semi-
nar for feltprester, plukke ut kandida-
ter, samt at departementet må skrive 
en offisiell autorisasjon. 

Viktig samarbeidspartner gikk 
bort
Samarbeidet med den franske feltpros-
ten beskrives som usedvanlig bra. Men 
i begynnelsen av februar døde oberst 
Frank Bourgeois av et hjerteanfall. Han 
ble 52 år. Derfor er Løvbukten spent på 
hva som skjer videre med samarbeidet. 
Men han mener det blir uansett viktig 
å gjøre et forsøk på å holde det oppe.

– Frank var 
en Guds 
tjener og en 
mann med 
visjon. Han 
hadde på 
årsmøtet til 
det franske 
mcf sagt at 
nå ville han 
formelt eta-

blere et samarbeid med feltprestene og 
det militære kristne fellesskapet. Så nå 
får faktisk de franske militære lov til å 
møtes i leirene, noe som de ikke hadde 
tidligere. I Frankrike er de veldig 
på vakt etter alt som kan minne om 
"sekter". Feltpresttjenesten er offisielt 
godkjent, så alt må foregå under dets 
vinger, forklarer Løvbukten.

De protestantiske feltprester betjener 
ikke bare de største basene i Frankrike, 
men også mange fransktalende land i 
de tidligere kolonilandene i Afrika og 
Stillehavet osv.

– Frank hadde erfaring med alt dette 
arbeidet fra mange år i feltpresttjenes-
ten. Han var flink i språk, og meget 
høyt utdannet. Kona er lærer og de 
hadde fem barn og tre barnebarn. Vi 
har sendt kondolanser til familien. Vel-
dig mange sørger over savnet av Frank 
- det var et hardt slag for mange. Men 
vi tror at det onde skal vende seg til 
noe godt allikevel, sier Løvbukten.

Bønnebehovet
Det gode verk som Herren har startet i 
det militære i Kamerun må fullføres. 

– Bønnebehov er også at vi lykkes med 
å opprette et feltprestkorps. Samt at vi 
får reetablert et godt samarbeid med 
det franske feltprestkorpset. Til slutt 
også at Franks familie blir trøstet i ti-
den som kommer, avslutter Løvbukten.

SO

En gruppe av Kameruns militære kristne fellesskap.

Feltprost Frank Bourgeois.
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MKF - Militært kristent felles-
skap ble stiftet i 1982 (som Kris-
tent Befals Samfunn - KBS) og har 

som formål å arbeide for kristent 
fellesskap i Forsvaret, hjelpe den 

enkelte med å styrke sitt trosliv og 
vinne andre for Kristus.

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

internasjonalt 
fellesskap

AMCF
Association of Military Christian Fel-
lowships er et internasjonalt fellesskap 
for nasjonale kristne mili-tære orga-

nisasjoner 
(MCF) i mer 
enn 100 land, 
og har som 
motto All 
One in Christ 
Jesus. AMCF 
ledes av en 
president og 
14 regionale 
visepresi-
denter. Den 
koreanske 
generalen 

Lee, Pil Sup er AMCFs president. Oblt 
Torbjörn Boström fra Sverige er vi-
sepresident for Nord- og Østeuropa. 
AMCF har ingen administrasjon og 
ikke noe budsjett. Den utøvende virk-
somheten 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 
styrker over 
hele verden. 
I tillegg til 
de etablerte 
nasjonale 
fellesskap i 
mer enn 120 
nasjoner, 
har ACCTS 
kontakt med 
enkeltperso-
ner 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 
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, 
Syd-Asia og Midt-Østen. De ca 
10 frivillige medarbeiderne satser 
spesielt på oppsøkende virksom-
het og per-sonlige kontakter med 
hensikt å oppmuntre, støtte og 
be for kristne i forsvaret. Etter 

frigjør-ingen av Østeuropa har 
MMI fått være med på en fan-tas-
tisk oppblomstring av nye kristne 
fellesskap og bidratt vesentlig til 
brobygging mellom kirkesamfun-
nene. Hovedkon-toret ligger i 
Aldershot i Eng-land. 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

Torbjörn Boström

Philip Exner

Jos McCabe
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