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Organ for Militært kristent fellesskap

Hva er "rettferdig krig" i dag?
Fra årskonferansen på KS
Besøk i Mongolia og Albania

Hilsen fra presidenten
Drømmen
Hva er det vi drømmer om for
Militært kristent fellesskap? Min
drøm er at vi alle inviterer, inkluderer og involverer så mange i
vårt fellesskap at det til slutt ikke
finnes en eneste militær avdeling
uten en lokal gruppe hvor alle
studerer Bibelen og ber til Gud
sammen!
Hvorfor er dette så viktig? Den
åpenbare grunnen er selvsagt at
vi må ha med oss flest mulig til
himmelen som en respons på
Jesu kommando: ”Gå ut og gjør
alle folkeslag til disipler..” Dernest
bør vi som tror på Jesus komme
sammen og styrke den troen vi
har på den eneste sanne og levende Gud. Til sist er det viktig at
vårt Forsvar har en etisk forankring som har den kristne tro som
fundament. Her er det vi som er
lys og salt, vi er de som kjenner
Ordet og kan gi sjefer de gode,
etiske råd.

Som vanlig setter vi fokus på årskonferansen i sommernummeret av
Fokus. Vi har valgt å spandere mye
plass på spørsmålet om kriteriene
for rettferdig krig er relevante også
i dagens konflikter. Dette er viktige
spørsmål, og det står sentralt i det vi
ønsker å arbeide med i MKF.
I år er det dessuten 30 år siden
oppstarten av vår organisasjon, som
tidligere het KBS, Kristent befals
samfunn. Dette ble markert under
årskonferansen, og vi tar her med
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Vårt ”produkt” er jo enestående,
uslåelig: Himmelens og jordens
skaper som bestevenn i dette livet og så et evig liv i himmelen
sammen med Ham. Det finnes
ikke noe bedre å tilby våre kolleger! Det er lov å bli entusiastisk
for dette! Vi som har trodd på
Jesus noen år fristes til å sløves og
ta dette for gitt, men det er viktig
å få tilbake den første kjærlighet
og la oss begeistre...
Vi kan derfor med frimodighet
markedsføre både frelsen i Jesus
og nødvendigheten av en kristen
etisk trosforankring i vårt Forsvar.
Verdinøytralitet høres kanskje fint
ut for noen, og er litt typisk norsk,
men det er egentlig kun et begrep
uten reelt innhold.
Så jeg vil arbeide for at drømmen
skal bli en virkelighet. Umulig?
Skulle jeg se på meg selv er det
umulig, men siden ingenting er
umulig for min bestevenn og
hjelper, så er drømmen fullt ut

noen glimt av det. For trofaste
lesere av Fokus er dette gammelt
nytt, men slik får det være når vi
i blant tillater oss å mimre. Vi har
dessuten mer å fortelle fra årskonferansen, og vil komme tilbake til
det i neste nummer.
Vi synes også at det er viktig å informere om besøk til søsterorganisasjoner i andre land, og denne
gang snakker vi om Mongolia og
Albania.

realiserbar. Dessuten handler det
ikke om meg, heller. Vi er mange i
MKF allerede, og det er flere hundre som ber til Gud for oss. Det
vi blir enige om å be til Gud om,
skal bli gitt oss, det har Han lovet. Så hvis min drøm også er din
drøm, la oss be sammen om dette
så Guds rike kan se en overnaturlig vekst i vårt kjære Forsvar!
Bønnen må følges opp med aktivitet, særlig for de som er i tjeneste: invititere, inkludere og involvere. Her trengs en porsjon med
frimodighet, samt prioritet. Jeg
hadde begge deler da jeg skulle
vinne min kjæreste som nå er min
kone! Nå er det snakk om å få
kolleger til å oppdage den flotteste
bruden av alle: Jesus. Bli kreativ,
tenk ut alle mulige og umulige
måter å få det til på! Alle initiativ
er veldig velkomne!

I Fokus
Da vil redaksjonen ønske våre lesere
en riktig god sommer!

Tormod Berger

Årskonferansen på Linderud
Spørsmålet om prinsippene for rettferdig krig passer i dagens forsvar, og en orientering om bruk av Alphakurs i militær sammenheng var to sentrale punkter under årets hovedsamling for MKF, nemlig årskonferansen. Dessuten er vi 30 år gamle, og fikk anledning til å minnes noen høydepunkter.

Deltakere på årskonferansen, lørdag formiddag.

Årskonferansen ble i år arrangert på
Krigsskolen Linderud. Tanken med å
ha årskonferansen og årsmøtet på Linderud var at det for de fleste er enkelt å
komme seg til Oslo for en helg, kontra
Rena eller Bardufoss som har vært
vertsteder tidligere. Flere syntes dette
var en glimrende ide og hadde nok håpet på et litt større oppmøte i år. MKF
hadde reservert rom på Krigsskolen og
ordnet med møterom og matbestilling
i messa. Konferansen og temamøtet
var godt reklamert for på skolen slik at
kadetter og ansatte skulle kunne delta.

passet en militær hverdag som
er full fra før av. Tjenestemenn
samles og følger et fast opplegg
med ulike temaer om tro og
kristenliv. En meget interessant
presentasjon som inspirerte
flere av tilhørerne.

Konferansen ble åpnet med kveldsmøte og en orientering om Krigsskolen fra
en av skolens instruktører og MKF’er
Halvard Holtane. Rapporter fra de
lokale MKF gruppene gav årskonferansen et bilde av det som er kanskje
MKFs viktigste arena, vår hverdag og
det lokale nettverk.

Temamøtet om «Rettferdig
krig» var et høydepunkt i programmet. Et meget relevant
tema som engasjerte alle som
var til stede. Tre dyktige innledere, og gode spørsmål fra
publikum gjorde møtet interessant og opplysende. Her skal
årskonferansen ha skryt for å
ha valgt et tema som opptar
mange, og ikke minst valg av
innledere som representerer
forskjellige nivå i Forsvarets
organisasjon, og skapte en balansert debatt.

Eric Martin fra Alpha for Forces presenterte for oss dette konseptet Alpha
for Forces, hvor Alpha-kurset blir til-

Selve årsmøteforhandlingene
ble avholdt på lørdagen og
varte tradisjonen tro litt lenger

Steinar Høyland får et eksemplar av Bibelen 2011 i skinn som takk for
innsatsen som sekretær for MKF.
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enn oppsatt tid. De som ikke var på
årsmøteforhandlingene hadde et eget
program for "støttespillere" som Hilde
Masvie gjennomførte på en god måte.

at den bør sendes ut til alle medlemmene. Dette var årsmøtet enig i og årsmeldingen ville bli sendt ut på e-post i
etterkant av konferansen.

For oss andre som fulgte forhandlingene kunne vi glede oss over friske
diskusjoner rundt ordformuleringer i
årsberetningen og innmeldte endringer til vedtektene. Sistnevnte berørte
også budsjettet som jo har en tendens
til å engasjere mange selv om det ikke
er store summene man snakker om.

Årskonferansen er et av få møtepunkter i MKF året hvor medlemmer og
støttekontakter samles. Det var også i
år et meget bra arrangement, spesielt
med besøket fra Alpha for Forces og
30 års markeringen.

Årsmøtet gjenvalgte Arnvid Løvbukten som president og Synnøve Nilssen
som styremedlem. Silje Myrholt ble
valgt inn som nytt styremedlem.

Det er også verdt å trekke frem bibeltimen til vår president Arnvid med

refleksjon og åndelig påfyll. Arnvids
engasjement og arbeid for det albanske
feltprestkorpset er til inspirasjon for
vårt nasjonale arbeid for å bygge fellesskap og relasjoner mellom kristne i
Forsvaret.
Årskonferansen takker også alle støttespillere som beriker fellesskapet med
sin tilstedeværelse og bønn.

SM

Av andre saker ble medlemsbladet
Fokus trukket frem med gode tilbakemeldinger, og at det fremstår med
god kvalitet. Det ble også poengtert at
bladet er et virkemiddel for MKF for å
bidra til evangelisering i Forsvaret.
MKF sin Facebook-side ble også dratt
frem som en nyttig måte å komme i
kontakt med medlemmene på. Her er
det enkelt å spre informasjon da de
fleste er å finne på Facebook. MKFs
Facebook gruppe er i dag en lukket
gruppe, men enkelt å bli medlem av
for alle som vil, MKF medlem eller
ikke.
Av ikke tjenestegjørende medlemmer
ble det poengtert at årsmeldingen er
svært nyttig og interessant lesing og

Kirkekaffe etter gudstjenesten i Akershus slottskirke.

4

Karen og Anne Seierstad hjelper til for å få alt klart.

President Arnvid Løvbukten på trompet under gudstjenesten.

LEDER
Kjære MKF venner
Vi har en vellykket årskonferanse i
MKF bak oss – mange gode krefter
som brenner for MKF, for de kristne
verdiene i Forsvaret og for troen, var
samlet på Linderud. Samtidig er det
spennende å se at MKF ikke er et fellesskap som har «funnet formen».
MKF er en bredt sammensatt gruppe
av vidt forskjellige mennesker innenfor
et Forsvar i stadig utvikling. Vi trenger
derfor å være et fellesskap i bevegelse
– jeg håper det aldri kan sies at vi «har
funnet vår form!»
Et av de mest spennende innslagene på
årskonferansen denne gangen var besøket fra Alpha for Forces i Storbritannia. Alpha-kurset et vel kjent i Norge
og i store deler av verden. Mindre
kjent er det at kurset også har spesielle
versjoner tilpasset egne målgrupper.
En av disse er rettet mot militære. Vi
inviterte Eric Martin, lederen for utvikling av Alpha for Forces. Han kom,
men tok like godt også med seg sjefen

for Alphas omfattende program for
sosial transformasjon, Rev. Paul Cowley! Vi møtte to tidligere underoffiserer
fra den britiske hær som begge hadde
sterke vitnesbyrd om hvordan Jesus
hadde grepet inn i deres liv gjennom
Alpha-kursene, og hvordan dette kurset fortsatt forandrer folks liv i de væpnede styrkene. Både i garnisonene og
deployert på operasjoner.
Vi trenger ikke å gå langt for å se at
under den vellykkede overflaten av
materiell velstand her i landet, er det
mange som bærer tunge byrder. Samlivsbrudd, sykdom, brutte relasjoner,
ensomhet eller tap av våre nærmeste
rammer mange. I slike situasjoner blir
det klart at de vanlige målestokkene på
suksess ikke er det viktigste ved livet.
Som fellesskap trenger vi å bli bedre
til å ta vare på hverandre, og til å peke
på håpet og trøsten i troen på Jesus for
dem som enda ikke har mottatt denne
gaven. Alpha-kurset er et viktig middel for å nå denne målsettingen. Vi vil

arbeide for å utforske hvordan MKF
kan utnytte dette unike verktøyet, og vi
vil også gjerne bidra til å gjøre Alpha
for Forces tilgjengelig for feltprestene.
Her er det store muligheter for samarbeid mellom feltprestene og MKF om
å bringe håpet i Jesus ut til mange fler i
Forsvaret.
Med vennlig hilsen

Bønneliste
Sier vi at i har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans
Sønn, renser oss fra all synd. (1 Joh 1,6-7)
- Takk for en vellykket årskonferanse
med god oppslutning, bra program
og aktiv deltakelse fra mange.
- Be for lederne i vår paraplyorganisasjon AMCF, og de mange frivillige
medarbeiderne i våre misjonsorganisasjoner ACCTS og MMI.
- Be for vårt styre og vår gjenvalgte
president. Be for arbeidet med Fokus,
i lokallagene og blant støttemedlemmene.

- Be for det engasjement som vår president har med å styrke mcf i Kamerun, og for våre mcf-venner i Albania,
Mongolia og andre land som vi har
kontakt med.
- Be for vår konge og den kongelige
familien. Be for vår forsvarsminister
og vår militære ledelse, for feltprosten
og hans stab.

- Be for våre soldater i utenlandstjeneste, spesielt i Afghanistan. Be for
familiene, be om at vi unngår tap og
alvorlige hendelser.
- Be om at Den hellige ånd må virke
til frimodighet og innsikt for alle som
gjør tjeneste i Forsvaret, og at Kristus
må få en sentral plass i våre hjerter og
sinn.

5

Kan vi fortsatt bruke kriteriene for
rettferdig krig?
Under MKFs årskonferanse på Linderud i april hadde vi et åpent temamøte hvor vi stilte spørsmål om
hvor relevante de tradisjonelle kriteriene for rettferdig krig er i moderne konflikter. Spørsmålene ble belyst
med tre innledere med hver sin innfallsvinkel. Her er et utdrag av det de la frem.

Å se begge sider
Filosof Henrik Syse fra senter for
fredsforskning, PRIO tok for seg
følgende tema: Klassiske kriterier
for rettferdig krig - er tolkningen
av disse tilpasset moderne tid
eller er de tids- og situasjonsuavhengige?

man med sin egen mening, og så svarer man på innvendingene til slutt. Vi
må ha tenkt igjennom innvendingene
mot det som er vårt eget syn i store og
viktige spørsmål. En av disse innvendingene sier at rammeverket for rettferdig krig er rent teoretisk. Kriterier
og terminologi klarer ikke å henvende
seg til den type problemstillinger og
utfordringer som vi står ovenfor i dag.
Hvis du ser på det som en svart boks,
der man kan putte inn problemer på
den ene siden og forventer at løsningen kommer ut på den andre, blir det
en uakseptabel forenkling. Rettferdig
krig-tradisjonen bidrar heller med
et sett spørsmål. Den organiserer en
kritisk tenkning rundt bruk av våpenmakt. Således vil jeg påstå at den ikke i
det hele tatt er rent teoretisk. Samtidig
er det et rammeverk som hele tiden
trengs å utvikles.

All etisk tenkning som faktisk skal
snakke til den militære virkelighet må
klare både å se de store idealer, snakke
om dette i et filosofisk perspektiv, trekke opp en del prinsipper og samtidig
være på bakken, være relevant for det
som faktisk skjer. Dette gjelder ikke
bare militær tenkning, og generelt er
dette en stor utfordring.
Filosofen Thomas Aquinas’ argumentasjonsteknikk danner det viktigste
grunnlaget i denne tenkningen. Det
er virkelig en intellektuell utfordring.
Man er først nødt å si det motsatte
av hva en egentlig mener, så kommer
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Når man står ovenfor de store utfordringene den vestlige verden i dag har
i et land som Afghanistan, problemer
som synes å bli større og større, er
det noen grunnleggende spørsmål vi
må stille oss om bruk av våpenmakt.
Mange av de problemene som vi står
ovenfor er skapt nettopp av at spørsmålene ikke er stilt i tide. Der vil jeg
mene at rettferdig krig-rammeverket
er en ganske enestående god måte å
formulere disse spørsmålene på, i stedet for å tenke på dem som kriterier på
en sjekkliste – om vi har rett autoritet,
rettferdig grunn, rett hensikt, rett proporsjonalitet osv.
Vi møter en lang serie med vanskelige
teoretiske og praktiske spørsmål. Ett av
dem er om vi hadde rett autoritet da vi
startet striden, og et minst like viktig
spørsmål: Har vi det fortsatt? En krigssituasjon er noe som utvikler seg. Man
kan ha hatt rettferdig grunn i utgangs-

punkt, men kanskje det ser annerledes
ut tre år inn i krigen.

Dydsetikk: Hvem er vi?
Mens pliktetikken konsentrerer seg
om reglene, pliktene, rettighetene, de
formelle rammene, er vi i denne sammenhengen like mye opptatt av dydsetikk. Der er det viktigste spørsmålet:
Hvem er vi? Hva slags kvaliteter preger
oss? Hva slags kjempende styrke er vi
egentlig? Dette ligger nært opp mot
et av de største problemer og utfordringer en militær styrke har, nemlig
karakterdannelse.
Hvem er vi egentlig når vi bruker våpenmakt - både de som tar beslutninger om å gjøre det – Jus ad bellum, og
de som faktisk gjør det - Jus in bello?
Vi har for eksempel historier om den
oppførselen som finnes blant enkelte
amerikanske soldater i Afghanistan, og
vet at en god soldat ikke slår skadesløse sivile. Men sånne ting kan likevel
skje når alt er snudd opp ned, hvor
svart er hvitt og hvitt er svart, og alt
er kaos. Dette er også en karakterdannelse, og vi forstår behovet for å jobbe
med en annen dannelse av karakteren.
Jus post bellum – handler om hvordan
samfunnet skal se ut etter krigshandlingene. Mange av de største utfordringene finner sted etter at de formelle
krigshandlingene er over, og i vår tid
er det også vanskelig å si når de er
over. Er krigen slutt i Afghanistan, eller
er den ikke det? Har krigen endret karakter? Den største utfordringen i Irak
lå ikke i å slå Saddam Hussein, men å
sørge for at hverdagslivet fungerte etterpå. At folk opplevde at de kunne ha
tillit til livet rundt seg, at de kunne gå
ut av huset sitt og sende barna sine på
skolen uten å bli skutt på. Dette hadde
man til de grader undervurdert.

Rettferdig krig-tradisjonen i vår tid
kan være et dempende element, et restriktivt element. Et element som hele
tiden tør å stille vanskelig spørsmål
både til dem som tar beslutningen om
å bruke våpenmakt, og til dem som i
praksis gjør det.

Stadig dilemma
Oberst Ingrid Gjerde, kontingentsjef for de norske styrkene i Afghanistan fra juli 2011 til januar
2012, tok for seg temaet: Noen
kjennetegn på moderne konflikter basert på erfaringen fra operasjonen i Afghanistan - hvorfor
disse utfordrer den klassiske rettferdig krig-tenkningen.

forsvares etisk, dvs i tråd med mye av
kriteriene knyttet til rettferdig krig.
Dette var en trygghet for meg å reise
ut med, og vite at jeg hadde det kortet
på hånden. De kunne ikke bruke vårt
personell til hva som helst, selv om jeg
ikke hadde noen operativ kommando.
Vi kunne si nei til enkelte oppdrag når
det var noe vi ikke kunne stå for!
I en globalisert verden kan det som
skjer i en del av verden lett få konsekvenser for noe som skjer et helt annet
sted. I større grad driver NATO operasjoner utenfor alliansens territorium.
Disse konfliktene er ofte asymmetriske. Det er ikke en stat mot en annen
stat, som vi tradisjonelt tenker. Partene
er opprørsgrupperinger, ulike nettverk
og andre. Det er en flytende overgang
mellom konflikt, krig og krise, og
rettferdig krigs-tenkingen må derfor
tolkes vidt.

Mindre vilje til å ta tap
I den vestlige verden er det mindre
vilje til å ta tap. Vi merker i forhold til
Afghanistan, og andre operasjoner vi
deltar i, at det kan være en utfordring.
Det utfordrer også vestlig velstand,
og økonomi kommer raskt inn. Når
vi skal vurdere hvor lenge vi skal stå i
Afghanistan ser vi at finanskrise og nasjonal økonomi spiller en stor rolle for
samarbeidspartnerne.
Norge har nå stått i Afghanistan i ti
år. Innledningsvis hadde vi tydelige
målsetninger, og de målene står fast:
Afghanistan skal ikke være noe rede
for internasjonal terrorisme.
Jeg synes kriteriene er gode og gyldige
for dagens konflikter, men jeg synes
det er veldig vanskelig å se konsekvenser og dermed på en måte tikke av at
det vi gjør er i tråd med kriteriene.
Noe av det mest krevende gjennom perioden i Afghanistan var alle de etiske
dilemmaene: Hva norske styrker gjør,
hva våre afghanske venner gjør, og hva
våre internasjonale allierte gjør.

Det som er mer krevende er at det i
hvert fall er uttalt en rekke andre mål
underveis. Ulike grupperinger har ulike målsetninger eller intensjoner med
vår tilstedeværelse. Det opplever også
både våre soldater og vi som ledere, at
vi har et visst press på at vi skal drive
med veldig mye annet. Vi kan spørre
oss om dette egentlig bidrar til den
opprinnelige målsetningen.

Asymetriske konflikter

Andre agendaer

Vi har i utgangspunktet ingen operasjonelle begrensninger i ISAFkommandoen, men likevel skal jeg
sikre at de norske styrkene ble brukt i
tråd med norske interesser. En meget
sentral del er nettopp at det vi gjør kan

ISAF velger nå et sterkt fokus på at
vi skal bygge opp afghanske sikkerhetsstyrker. Dermed må vi operere
sammen med dem, og det har vi gjort
lenge. Når vi nå er i ferd med å planlegge uttrekning skal afghanske styrker

i all hovedsak ha ledelsen både i planlegging og gjennomføring av operasjoner. Men vi skal veilede og mentorere,
og vi må dermed følge dem i deres
operasjoner.
Jeg og PRT-sjefen hadde mange runder
i forhold til hva vi kunne være med på
hvis vi ikke var enig med de operasjonene afghanerne selv mente var viktige. Det kunne ofte se helt riktig ut i
forhold til våre etiske vurderinger, men
andre ganger virket det som om helt
andre agendaer lå til grunn for deres
operasjoner.
Det var også et kompleks bilde av
hvem opprørerne var. For eksempel
valgte noen å bli opprørere for å få mat
på bordet for familien. Selvfølgelig er
det også ideologer som leder mange av
opprørsgruppene, men det er definitivt
en motstander som er svært sammensatt.
Maktbruken skal alltid rettes mot
legitime mål, men dette er ofte vanskelig i Afghanistan. Når opprørerne lett
kunne forsvinne inn i mengden av sivile, foregikk mye av kamphandlingene
i tettbebyggelsen. Det er ekstremt vanskelige situasjoner for norske soldater.
Vi var så opptatt av å unngå sivile tap,
og å gjøre alt riktig, at jeg vil påstå at
våre soldaters sikkerhet ble utfordret.

Behov for koordinering
Så kan vi spørre om vi kunne gjort mer
av de mer fredelige eller ”softe” tilnærmingene. Jeg har ikke noe godt svar
på det, men tror at vi må stille oss det
spørsmålet hele tiden.
Det jeg imidlertid har et godt svar på
er at innsatsen er for dårlig koordinert
fra nasjonalt hold. Jeg er helt sikker på
at vi kunne lykkes bedre hvis vi hadde
gjort en grundigere jobb på dette området, både på forhånd og hele veien
underveis. Det er ikke noe kritikk til
UD og det utviklingsarbeidet som
skjer ute, for jeg opplevde det som
svært positivt og konstruktivt i Faryab.
Men jeg tror vi kunne komme lenger
hvis militær og sivil side hadde jobbet
tettere sammen.
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Utdatert konvensjon?
Kadett Knut Arne Aandstad har
tjenestegjort både i Tsjad og to
kontingenter i Afghanistan, og
tok for seg temaet: Norske operasjoner i Afghanistan - hvordan
har de fungert i et rettferdig krigperspektiv?

var mer opprørsaktivitet. Vi var der totre uker, så overtok afghansk politi, og
vi registrerte at ingenting ble endret.
Dette er stikk i strid med prinsippene
som har vært for opprørsbekjempelse
lenge før vi gikk inn i Afghanistan.
Jeg var sanitetsmann i et sanitetslag
som støttet en geværtropp. Når troppen slo leir for natta, så måtte jeg være
sammen med geværtroppen, selv om
de var stridende og jeg var sanitetsmann. Jeg skulle si nei til å delta i vaktholdet, men det var situasjoner der vi
ikke hadde nok folk. Mitt lag måtte gå
vakt for å kunne opprettholde vår egen
sikkerhet, det hadde vi strengt tatt ikke
lov til.
Spørsmålet stilles om den militære utviklingen har gått forbi de reglene som
i dag finnes i Genève-konvensjonen.
Det forhold at vi ikke kunne ha maskingevær på sanitetskjøretøyet førte
til at de soldatene som egentlig skulle
gjøre en annen jobb, heller måtte passe
på oss, og det var dårlig bruk av ressurser.

Det er relativt lenge siden jeg tjenestegjorde i Afghanistan, i 2008, men mye
av det jeg opplevde er fortsatt relevant,
ikke minst med tanke på disse prinsippene. Vi kan si mye om de gode grunnene til at vi deltar i Afghanistan, men
reelt sett vet vi at det ikke bare er de
gode interessene som styrer der.
Da ISAF kom inn i Afghanistan var
mange afghanere veldig positive. De
øynet en mulighet til endelig å få sikkerhet i et land som var preget av både
utenlandsk innblanding og borgerkrig.
Folk trodde at det nå var mulighet for
endring, men så kom skuffelsen!
Vi opplever i dag at sikkerhetssituasjonen er langt verre en da vi gikk inn. Jeg
trodde den gang at vi hadde et rimelig
håp om å lykkes. Jeg er litt mer usikker nå. Hadde vi hatt en klar og tydelig
intensjon så hadde det vært mye lettere
å ha noe å jobbe etter, og da ville det
vært enklere å oppnå suksess.
Kadettene på Krigsskolen har lært en
del om opprørsbekjempelse. Men da
jeg så tilbake på hva vi gjorde i Afghanistan så skjønte jeg at vi ikke helt
fulgte boka. Som da vi gikk mer offensivt inn i Ghormach, der vi visste det
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Jeg tror vi må få en diskusjon rundt
hva som er relevant for situasjonen
i dag. Ikke kun ut fra bare de humanitære, bare de militære eller bare de
juridiske aspekt. Vi må ta inn disse aspektene og prinsippene på lik linje.
I Saligprisningene leser vi: ”Salige er
de som skaper fred”. Men jeg tenker at
det også er andre kriterier som vi bør
strebe etter: Salige er de tålsomme, salig er de som hungrer og tørster etter
rettferdighet - dette er prinsipper som
vi godt kan bruke i vår tjeneste.
Det er viktig at vi som soldater kan
det faglige - vi skal ha vilje til å vinne
den kampen vi går inn i. Vi skal også
ha ydmykhet, og vi skal ha respekt for
motparten. Vi skal både kunne vise
aggresjon og være aggressive når det
trengs. Men også kunne vise en evne
til å komme videre, og ha en holdning
til vår motpart slik at vi lykkes med det
som kalles Jus post bellum.
Der vi lykkes med å skape en sluttilstand hvor vi ikke lenger er en del av
operasjonen, og det er et håp for en
positiv utvikling når vi trekker oss ut.

Kirurgisk krigføring
Etter de tre innleggene var det
åpent for spørsmål fra salen. Et
av temaene som ble berørt kom
fra Atle Brundtland til Henrik
Syse. Det gjaldt kirurgisk krigføring.
Syse svarte at dette er en spennende
problemstilling - noe som er behandlet
flere ganger i Journal of Military Ethics,
der han er redaktør.
Er utviklingen av bedre, og ikke minst
teknologisk meget avanserte våpen en
god eller dårlig ting, sett fra et etisk
ståsted? Det er akkurat der debatten
går. Det er en fantastisk positiv ting at
vi kan bruke våpen som krever mindre
ressurser, og som gjør at vi kan treffe
akkurat det vi skal treffe og ikke mange
andre. Men mange mener at faren ligger i at du mister noe av den jevnbyrdighet som var en del av det klassiske
krigsbildet, hvor begge parter ble utsatt
for omtrent den samme risiko.
Det andre er argumentet om avstand.
Det er selvsagt et etisk dilemma at man
får for stor avstand til det man gjør, og
derfor påfører andre faktisk adskillig
høyere risiko enn den man selv utsettes for. Som når du sitter inni en boks
i ørkenen i Arizona og styrer dronefartøy. Du kan ta deg en lunsjpause i
kantina og gå hjem til barna dine etter
arbeidstid. Det er ingen som skyter på
deg, men du styrer i realiteten dødelige
våpen et annet sted i verden. Det blir
en avstand, også mentalt sett, som et
videospill, hvor man treffer mål uten at
dette har konsekvenser for en selv.
Mellom argumentene for og i mot
kirurgiske våpen må man hvert fall insistere på at de samme grunnleggende
etiske regler skal gjelde når vi bruker
denne og andre typer våpen.
Når det gjelder bruken av såkalt ikke
dødelige våpen, så må vi ikke avdramatisere den. Disse våpen får en del
ganger dødelige utfall likevel. Jeg kan
ikke si annet, ydmykt, enn at dette er
en debatt som egentlig bare så vidt har
startet. og nesten hvert eneste nummer
av tidsskriftet vårt har innlegg i akkurat denne debatten, avslutter Syse.

SO

Når de gamle møtes
– og minnes
To som var med å stifte KBS for 30 år siden fikk boltre seg i fri dressur en snau time under årskonferansen.
Vi fikk historier fra oppstarten, med et blikk enda litt lenger tilbake - og noen av litt nyere dato. Den ene
av dem som frisket på hukommelsen denne kvelden var Atle Brundtland, den andre var meg.

Da var det naturlig for oss å starte
32 år tilbake. Våren 1980 fikk Atle
Brundtland en telefon fra feltpresten
på Sola flystasjon. Det skulle være
en konferanse i England for kristent
befal. Kunne Atle tenke seg å delta?
Atle nølte litt. Dette var noe merkelig i
hans ører, det at kristne militære skulle
komme sammen på den måten, og hva
i alle dager var poenget med en slik
konferanse? Han hadde egentlig andre
planer for ferien det året, men disse
kunne endres.

og glede, alle ble tatt i mot med åpne
armer. Dette var ikke bare en totalt
fremmed opplevelse i et offisersmiljø,
men Atle hadde heller aldri opplevd
noe liknende i de kristne miljøene som
han kjente her hjemme. Atle fortalte at
han ble meget forbauset over at general
Law, som den gang var president i vår
internasjonale ”paraplyorganisasjon”
AMCF, snakket til han som han skulle
være generalens likemann. Dette var
voldsomt, ja nesten uhørt i forhold til
den kulturen vi hadde i vårt forsvar.

Han fikk kontakt med krigsveteranen
Ulf Uri Bjørnø, som også ønsket å
delta. Ulf Uri hadde gjort tjeneste i
Flyvåpenet i England under krigen, og
var godt kjent med det kristne militære
fellesskapet, Officers’ Christian Union.
En organisasjon som var totalt ukjent
for Atle, men det skulle ikke vare
lenge. Familien Brundtland reiste over,
sammen med Ulf Uri.

Atle ble kalt inn til en personlig samtale med en av lederne, oblt Peter
Harvey, og dette skulle bli en av de viktigste samtalene han noen gang hadde
hatt. Harvey kjente godt til at det allerede mange år tidligere var gjort forsøk på å starte opp et kristent militært
fellesskap i Norge, og at pådriveren
for dette var sokneprest og major Asle
Enger. Her i Swanwick i England fikk
Atle også tips om flere kristne offiserer
som han kunne ta kontakt med. Oblt
Harvey ba nå Atle om å blåse liv i de

For Englandsfarerne ble dette en fantastisk opplevelse. Her var det sang

glørne som allerede fantes i Norge, og
siden Atle Brundtland var en lydig offiser, endte det med at han avga et løfte
om å gjøre et nytt forsøk.
Atle hadde aldri før hørt om Asle Enger, og heller ikke noe om initiativet
han hadde tatt for å etablere Norges
kristelige offisersforbund i 1972. 27 oktober 1981 møttes Atle og Asle på feltprost Olav Tysnes’ kontor i Oslo. Det
ble et meget spesielt og fruktbart møte
mellom en visjonær og en tjenestegjørende offiser med et viktig oppdrag.
Asle hadde møtt glade, kristne offiserer
fra USA og England under frigjøringen da han var i tysk krigsfangenskap.
Og allerede da, i 1945, startet hans visjon om å få til noe liknende i Norge.
Nå skulle det omsider skje noe, og i
februar 1982 møttes en gruppe kristne
offiserer på Soltun soldathjem ved
Setermoen. For noen av oss var dette
et hyggelig initiativ for at kristne i
Forsvaret skulle komme sammen, men
andre hadde klarere hensikter om å
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danne en organisasjon. Og slik ble
det. 4 februar 1982 ble KBS - Kristent
befals samfunn, grunnlagt. Et styre
ble valgt, med lt Tom Rønningen fra
Stavern som den første leder, og snart
etter kom Fokus ut for første gang.
Medlemstallet økte meget raskt, og
året etter møttes vi på samme sted for
å vedta lover for vårt nye fellesskap.
Atle og jeg trakk frem mye av det som
skjedde de første årene. Sommerstevnene for hele familien startet 1983 på
Tomb i Østfold, og holdt på i mange
år. Vi registrerte at mange KBS-medlemmer hadde gode minner fra disse
samlingene. For eksempel Akkerhaugen 1985, eller Europa-konferansen,
som vår unge forening arrangerte på
Drottningborg ved Grimstad i 1987.
Her møtte vi det store internasjonale
fellesskapet som vi også er en del av.
Og mange av medlemmene våre har
deltatt på internasjonale konferanser
over hele verden.
Samtidig hadde det skjedd noe annet
viktig; vi hadde fått med mange unge
befalselever og kadetter. Vi fikk store
KBS-grupper på Kjevik og Krigsskolen, men også andre steder. De unge
ville ha saker og ting på sin måte, kanskje et litt tøffere opplegg enn det vi

eldre ønsket. Og dette måtte vi selvsagt
akseptere. I 1988 startet en lang serie
med ”øvelser”. Først om sommeren, etter hvert i påsken. Mange kan se tilbake med stor glede på Øvelse Oggevatn,
Quo Vadis og Viking Express, som
varte i ti år! Så ble det Camp Gideon
og nå har vi oppfølgeren i Drangedal,
også det med friskt opplegg, som nå
kjøres for femte gang i år.
Vi kan ikke fortelle hovedpunktene
i vår historie uten å komme inn på
assosiert medlemskap, støttemedlemskap, som Asle Enger brant for helt fra
begynnelsen. Det merkelige er at han,
med sin styrke og klare ledelse, ikke
fikk til dette før i 1987. Da var det en
gruppe kvinner i Stavanger som ikke
ville vente på en avgjørelse, men slo
seg sammen og dannet en uformell
støttegruppe. Snart etter kom Grethe
Robertsen inn i bildet i Oslo, og etter
kort tid var det flere støttemedlemmer
enn vanlige medlemmer, slik det også
er i dag.
Blant mange hyggelige hendelser gjennom 30 år må vi nevne at kong Olav
høsten 1986 spurte om å få lov til å
være vår høye beskytter. Det var ikke
vanskelig å få dette godkjent av styret!
Dessuten vet vi at han leste Fokus. I

MCF nr 141: Namibia
I mai ble det holdt en høytidelig seremoni med innvielse av militært kristent fellesskap nr 141. Visepresident i Syd-Afrika for den internasjonale fellesorganisasjon AMCF, brigader Mohapi var invitert til denne begivenheten sammen med
MMIs teamleder for Afrika, Homfray Vines. Landets stabssjef deltok under høytideligheten, og han forsikret at forsvarets ledelse vil støtte opp om MCFs arbeid.
Organisasjonen knyttes direkte opp til Namibias feltprestkorps.
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årene 1985-86 hadde vi problemer
med å få gitt ut Fokus regelmessig, og
da tok Kongen personlig kontakt og
etterlyste bladet!
Atle Brundtland ønsket å dele med
oss noen av de tankene han hadde
den gang vi startet opp. Han var blitt
kristen bare ti år tidligere, og var
oppglødd og ivrig. Derfor var det
han opplevde i 1980 ekstra stort. Han
hadde ett ønske over alt annet; at han
kunne oppleve at dette ble virkeliggjort
også i Norge. ”Jeg hadde ingen større
visjon enn at flest mulig av vårt lands
befal skulle lære å kjenne Jesus. I dag
ser jeg at MKF har en større misjon
enn noensinne. Ikke minst med de nye
utfordringene som Forsvaret har. I dag
hørte vi at Henrik Syse snakket om hva
vi representerer når vi er ute på operasjoner i andre land. I dagens situasjon
er jeg glad for vår ledelse i MKF, og at
vi også sender ut offiserer med kristen
bakgrunn.”
Han avsluttet med å ønske alle lykke til
videre med arbeidet i MKF: ”Husk at
dere er med på noe stort!”

ToBe

Hva med en
høyfjells
opplevelse?
Vår amerikanske storebror,
Officers’ Christian Fellowship
arrangerer hvert år flere kurs
med kombinasjon av fysiske utfordringer og bibeltimer. Denne
sommeren gjenstår ett tilbud,
nemlig i tiden 28 juli – 4 august.
Hvis dette er av interesse for deg,
kan du kontakte Sissel Mangersnes som for tiden oppholder seg
i USA (smm@fd.dep.no) eller
Janet Seierstad på telefon 21 45
23 14. Du kan også lese mer om
RMH på:
www.springcanyon.org/rmh.

Ett i Kristus
Fra Arnvid Løvbuktens bibeltime
på årskonferansen
I Galaterbrevets kapittel 3 finner vi den
grunnleggende teksten for alle verdens
militære kristne fellesskap: Her er ikke
jøde eller greker, her er ikke slave eller
fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er
alle én i Kristus Jesus.
Han har kalt oss til å være ett, til å stå
sammen. Dette gjelder både de ytre
tingene, som trossamfunn og kirker,
men også på det indre plan, dvs at vi
som kristne brødre og søstre opplever
at vi er en del av det store fellesskapet.
Så kan vi spørre hva det vil si ”å være
i Kristus”? Det betyr først og fremst at
vi ble forenet med han i hans død og
oppstandelse, og det betyr at vi kan ta
del av de mange løfter som er knyttet
til oss som tror dette. Som løftet om
bønnhørelse i Joh 15,7: Hvis dere blir
i meg og mine ord blir i dere, be da om
hva om hva dere vil, og dere skal få det.
I 1 Kor 12,12-14 sammenliknes vi med
en kropp, hvor hver enkelt av oss er
et viktig del på denne kroppen. Her
understrekes det at kroppen, altså den
kristne kirke, faktisk er avhengig av det
enkelte menneske, samme hvor ulike
vi er.
Som kristne tror vi at det er Den hellige ånd som skaper denne viktige
enheten. Likevel opplever vi at vi vil
følge våre egne tanker, og fristes til å gå
våre egne veier. Nettopp dette gjorde
at Paulus valgte å gi klar beskjed i Ef.
4, 1-6, hvor det blant annet står: Sett
alt inn på å bevare Åndens enhet, i den
fred som binder sammen. Vi må øve oss
i å se ting fra Jesu perspektiv. Vi er ikke
alltid enige, og det er ikke så farlig.
Men vi skal likevel snakke vel om hverandre, og be for hverandre, på tvers
av uenigheten. Vi er forskjellige, og vi
har alle ulike erfaringer, tanker og bakgrunn. I stedet for at dette skal skape
avstand kan det brukes til åpenhet og
forståelse. Vi har mange muligheter til
å skape broer og lære av hverandre.
Jesus understreker også sterkt at det er
gjennom samhold og enhet at vi kan
vise verden den himmelske herlighe-

ten. Les Joh 17, 20-23, der det blant
annet står: Da skal verden skjønne at
du har sendt meg, og at du elsker dem
slik du har elsket meg. Den fullkomne,
ubegrensede enheten har et innebygget
potensial, og det er all grunn til at vi
skal strekke oss mot dette målet.

Det er tre viktige aspekter knyttet til
betydningen av kristen enhet:

Jeg mener bestemt at splid mellom
kristne skyldes at Gud ikke slipper
nok til i våre liv. Vi fristes til å la våre
egne interesser og meninger bli det
viktigste. Les 1 Kor 3, 1-7, om at splid
og uenighet i menigheten ikke er av ny
dato. Paulus og Apollos hadde sine tilhengere, men Paulus sier at det er først
når vi står sammen, hjelper hverandre
og utfyller hverandre, at Gud kan
skape vekst.

- Vi trenger å styrke det sosiale samholdet, kjærligheten, det at vi bryr oss
om hverandre. Som kristne menigheter, nasjon, og i vår egen organisasjon,
MKF. (Se Ap gj 4, 32-34)

Mens splid kommer av usikkerhet, er
enhet et tegn på kristen modenhet. Vi
er kalt til å holde sammen, ha fred med
hverandre, jobbe for de samme målene. Dermed får vi også vekst i troen,
og opplever at kjærligheten er levende
blant oss. Dette har Paulus uttrykt
klart i Ef 4, 11-16.

- Verden rundt oss skal skjønne at Jesus er Guds sønn, en person som lever
og virker i dag, ikke bare en fjern idé
eller filosofi.

- Det åndelige aspekt (Matt 18, 18-20)
viser oss at vi er sterkere når vi står
sammen. Guds løfter om åndelig vekst
er knyttet til å stå sammen med samme
sinnelag som Jesus Kristus.
Så la oss gi alt inn på å leve våre liv i
Kristus hver dag hver for oss. Da er
grunnlaget på plass for at vi også kan
utløse de enorme mulighetene som
enheten i Kristus gir når vi kommer
sammen.
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Møte med MCF i Mongolia
Et fjernt land med en fremmed kultur, et tidligere kommunistland som nå har åpnet døren på gløtt for
kontakt med Vesten. Den kristne delen av Mongolia er liten, men troen er stor, ikke minst blant en gruppe
kristne i forsvaret.

Janet Seierstad sammen med Tuuguu (t.v), leder for
arbeidet blant kadetter, og Bayaraa, leder for det nasjonale
MCF-arbeidet.

Det var med stor begeistring jeg fikk
se Mongolia for første gang. Vi var
ved avslutningen av en lang reise fra
Oslo via Moskva, og flyet var en time
fra Mongolias hovedstad, Ulaanbaatar.
Fra flyet kunne jeg se solen stige opp
fra jordens ende og belyse et vakkert,
men øde landskap. Like etter fikk vi
se hovedstaden dekket med smog fra
kullbrenning i tusenvis av hjem.
Jeg var i Mongolia i fire uker som en
del av mine teologi- og misjonstudier
på Fjellhaug skole. Jeg fikk i tillegg
oppgaven fra MKFs hovedstyre å få
kontakt med de militære kristne, og gi
en rapportering tilbake om hvordan
Gud jobber i den delen av sitt rike.

En ger sett fra innsiden. Dette er en barnehage, og utedoen
blir til innedo når det er kaldt ute.
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Jeg fikk kontakt med ACCTS/Military
Campus Crusade for Christ (MCCC)
medarbeidere Ed and Sally Ward fra
Colorado i USA via Cal Dunlap, tidligere leder for ACCTS. Vi vekslet epost i flere måneder, og jeg lærte mest
mulig om arbeidet i Mongolia siden
kommunismen falt i 1990.

Det ble et godt møte med to av MCFlederne i Mongolia. Bayaraa er nå blitt
leder for alt arbeid innenfor MCCCMongolia (MCCC-M), og Tuuguu
leder virksomheten for kadetter.
Trafikken i Ulaanbaatar er litt utenom
det normale. Den transsibirske toglinjen deler hovedstaden i to fra nord
til sør og elven Tuul deler byen i to fra
øst til vest. Manglende broer og toglinjeoverganger skaper kaos fra solens
oppgang til omtrent midnatt hver dag.
Mens Bayaraa og jeg satt i trafikken
delte han sitt vitnesbyrd med meg. Han
kom til tro i 1993 etter at han tidligere
hadde møtte Jesus i en drøm. Han og
faren var ute med dyrene på steppen
og lette etter beite for dem. Situasjonen
ble verre for hver dag. De var langt
hjemmefra og frysende regn truet både
dem og dyrene. En natt drømte Bayaraa om en mann som sto ved et slags
veikryss og viste ham den ene veien.
Neste dag sa faren at de måtte foreta et
veivalg, og forklarte mulige følger av
begge retninger. Det gikk da opp for

Bayaraa at de hadde kommet til stedet
som han kjente fra drømmen, og han
kunne si med sikkerhet at den ene
veien var den beste. Etter bare noen
timer kom de til en slags stall, hvor de
kunne finne ly for regnet, tørke klærne
og hvile. Senere fortalte han faren om
drømmen, og begynte aktivt å lete etter svar på hvem Jesus var.
Bayaraa var en av mange som fikk se
Jesus-filmen allerede i 1991-1992, og
fikk Jesus som frelser i livet sitt i 1993.
Da han ble kadett var han med i en
liten gruppe av kadetter som startet
bibelstudium i en garasje!
Mongolia har en militær styrke på 4050 000 soldater, omtrent like mange er
grensevakter, og det er rundt 15 000 i
politiet. Alle disse er målgrupper for
MCCC-M, og i tillegg arbeider de med
Mongolias sivile beredskap. De vurderer nå om etablering av et feltprestkorps er riktig vei videre for landet.
Deres fellesskap kjennetegnes blant
annet av at de har et felles bønneliv. De

delte også et sterkt vitnesbyrd i 2003.
Gjennom bønn opplevde de at Gud
kalte dem til «innflytelse». Dette var
vanskelig for dem å forstå i begynnelsen. Men steg for steg ble de enige om
ulike idéer, og ser nå hvor mye innflytelse de har på militærleirene gjennom
etikkundervisning, data-opplæring,
engelskundervisning, og, mest viktig;
bibelstudier og åndelig lederskap.

Det var en velsignelse å få oppleve
fellesskap med våre militære brødre i
Mongolia!

Nå har de også fått adgang til personer
på høyeste politisk nivå, og begynner å
snakke om hvordan de kan bidra til at
Kristus kan forandre hele landet, ikke
bare forsvaret.

--Bayaraa brakk ryggen for et
par år siden på en retreat,
og reiste til Sør-Korea nylig
for en ryggoperasjon. De
har flere små barn og setter
pris på våre bønner for ryggen og deres økonomiske
situasjon etter operasjonen
som var dyr.

I følge US Department of State finnes det rundt 3 millioner mennesker
i Mongolia, hvorav bare én prosent er
kristne, seks prosent er muslimer og
over 80 prosent enten buddhister eller
tilhengere av sjamanismen.

Janet Seierstad

Bønneemne:

(Les mer på: http://www.state.gov/j/
drl/rls/irf/2008/108416.htm)

Mongolene er hovedsaklig et nomadisk folk, og mange bor i telt, som kalles "ger". De kan lett tas ned og slepes bak hester og kameler.
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Besøk til Albania og
Indre Troms
Min kjære kone Øydis og jeg besøkte
militært kristent fellesskap i Tirana 1114 mai for å styrke de troende der.
Vårt MKF har spesielle bånd til Albania, særlig på daglig leder-nivå. Vi
ble svært godt mottatt og tatt vare på
av nettopp daglig leder med familie:
Roland og Elisabeth Shuli. De hadde
lagt opp et relativt tett program, totalt
6 møter: et lederseminar, et ekteskapsseminar og et barnemøte. Det siste var
en barneklubb med barn i nabolaget,
alle fra muslimske hjem, veldig interessant og givende. Hjemmet til Shuli er
et åpent hjem for veldig mange, både
barn og voksne.

Møte med albanske mcf-venner
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I lederseminaret tok vi for oss Jesus
som ledermodell, og særlig de relasjonsdrevne og visjonsdrevne sidene av
lederskapet. Til slutt fikk deltakerne en
test på hvor de sto som ledere, en test
som de kan ta fram også i årene som
kommer for å se hvordan de utvikler
seg som ledere.
Ekteskapsseminaret ble gitt da det viste
seg å være et behov for det. Øydis og
jeg hadde akkurat holdt et slikt seminar i vår menighet hjemme i Oslo, så
vi kunne ganske raskt lage noe som
passet. Mange uttrykte at deres ekteskap ble utfordret og styrket gjennom
dette. Vi lærte også mye, særlig hvor

mye mannskulturen dominerer i disse
strøkene.
Uken etter, 21.mai dro jeg til Bardufoss
og hadde et MKF-møte hjemme hos
Kristoffer og Monica Haugenes. Der
hadde de samlet en fin gjeng fra Indre
Troms, fra Skjold, Bardufoss og Heggelia. Jeg holdt en liten bibeltime om
Den Hellige Ånd og pekte på hvilke
muligheter vi har når vår hjelper får
større plass i våre liv.

Arnvid Brage Løvbukten

INTERNASJONALt
fellesskap
AMCF
Association of Military Christian Fellowships er et internasjonalt fellesskap
for nasjonale kristne militære organisasjoner
(MCF) i mer
enn 100 land,
og har som
motto All
One in Christ
Jesus. AMCF
ledes av en
president og
14 regionale
visepresidenter. Den
koreanske
Torbjörn Boström
generalen
Lee, Pil Sup er AMCFs president. Oblt
Torbjörn Boström fra Sverige er visepresident for Nord- og Østeuropa.
AMCF har ingen administrasjon og
ikke noe budsjett. Den utøvende virksomheten under AMCF ivaretas av
ACCTS og MMI. AMCF samarbeider
også med andre internasjonale kristne
organisasjoner, bl a Navigatørene.

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 virksomhet og per-sonlige kontakter med
hensikt å oppmuntre, støtte og
be for kristne i forsvaret. Etter

Internasjonalt er MKF knyttet til Association
of Military Christian Fellowships, AMCF.
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 40 02 96 38, 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

Jos McCabe

ACCTS
Association for Christian Conferences,
Teaching and Service har som hovedoppgave å støtte kristne militære fellesskap og enkeltpersoner knyttet til de
militære
styrker over
hele verden.
I tillegg til
de etablerte
nasjonale
fellesskap i
mer enn 120
nasjoner,
har ACCTS
kontakt med
enkeltpersoner i ca 30
Philip Exner
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'

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.

frigjør-ingen av Østeuropa har
MMI fått være med på en fantastisk oppblomstring av nye kristne
fellesskap og bidratt vesentlig til
brobygging mellom kirkesamfunnene. Hovedkontoret ligger i Aldershot i England. Leder for MMI
er Jos McCabe.

Lenker
www.mkf.no
www.accts.org
www.amcf-int.org
www.amcf-europe.info
www.m-m-i.org.uk
www.afcu.org.uk
Arbeidet i ACCTS og MMI kan
støttes økonomisk gjennom
konto 9791.11.10567,
MKF, Boks 52, 4862 Eydehavn

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
Lt Silje Myrholt (styremedlem)
mob: 92 82 70 63
e-post: styret4@mkf.no
Medlemsregister
Maj (r) Steinar Høyland
Karl Hansens vei 8, 4810 Eydehavn
tlf 37 08 61 31 mob 93 64 94 60
e-post: steinar@mkf.no
Kasserer
OK John Arild Korsnes
Rising Terrasse 63B, 3716 Skien
mob 97 00 73 66, e-post: kasserer@mkf.no

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

MKF kan kontaktes på følgende måter
MKF, Postboks 52, 4862 EYDEHAVN
E-post: post@mkf.no Web: www.mkf.no
Tlf: 93 64 94 60

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

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