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Hilsen fra presidenten

Det ble en litt uvanlig tittel denne 
gangen, men i følge Bibelen er dette 
et svært relevant spørsmål. For nord-
menn flest anno 2012 er nok gudsfrykt 
ganske fjernt. Riktignok får Gud urett-
messig skylden for ulykker og all slags 
elendighet vi opplever, men det er jo 
fordi vi verken kjenner Ham (som er 
kjærlighet) eller tror på at vi har en 
motstander, Satan, som også kalles 
denne verdens fyrste.

Jesus sier at vi skal elske Gud av hele 
vårt hjerte, men samtidig at vi skal 
frykte Ham fordi Han har makt til å 
kaste vår sjel i helvete. Samtidig ref-
set Jesus disiplene da de fryktet at de 
skulle gå under i stormen, enda Han 
var i båten. Slik er det i dag også. Ingen 
trenger å være bekymret for noe når 
vi går sammen med Jesus. Han er den 
samme, Han forandrer seg ikke. Vi 
trenger ikke frykte for veibomber, gra-
nater, arvelige sykdommer, fattigdom 

eller død. Den eneste frykten som er 
rett, er frykten for ikke å gå på Guds 
veier, for ikke leve i lyset med våre 
gjerninger her på jorden.

Vi får et glimt av Guds storhet bare ved 
å titte opp på himmelen en klar natt el-
ler studere hvordan vi mennesker alle 
er skapt forskjellige. Når vi ser Hans 
storhet, skjønner vi også hvorfor Han 
begjærer vår ærbødige tilbedelse.  Han 
er hellig, vi er støv i forhold. Samtidig 
elsker Han oss med en uendelig kjær-
lighet og har til og med telling på hvor 
mange hår vi har på hodet. Men Han 
har skapt oss i sitt bilde med en vilje til 
å velge hvem vi vil elske og hvem vi vil 
frykte. 

Gud ønsker vårt hjerte. Det har vært 
jødenes store problem opp gjennom 
hele historien, og det er fremdeles vårt 
problem: Vi er troløse, glemmer Gud 
og gir hjertet til det som faller oss inn 
i øyeblikket. Jesus kom og sonet alle 
våre synder, men det er fremdeles slik 

at en tro uten gjerninger (uten hjerte 
hos Gud) er en død tro.  En sunn guds-
frykt er ikke bare relevant, men helt 
nødvendig for å kunne oppleve alle de 
løfter som Gud gir om sin overnatur-
lige støtte til de som elsker Ham. «Her-
rens øyne farer over hele jorden for 
kraftig å støtte dem som er helt med 
Ham i sitt hjerte!»

I Forsvaret har vi opplevd og kommer 
til å oppleve mange tøffe situasjoner. 
Mange av oss har mistet flere kjære 
arbeidskolleger under operasjoner el-
ler øvelser.  Men fokus for vår frykt 
bør ikke ligge der, men hos den eneste 
sanne Gud.  Han har skapt oss med 
hensikt å ha nært fellesskap med oss. 
Et nært fellesskap med himmelens 
Gud innebærer både å elske Ham for 
all Hans godhet, og å frykte for fravær 
av Hans nærhet, slik Jesus erfarte på 
korset.

i fokus

frykter du Gud?

Dette bladet som du nå holder i 
hånden er et medlemsblad for Mili-
tært kristent fellesskap, MKF. Men 
vi i redaksjonen ser gjerne at mange 
andre også leser bladet, enten det 
gjelder folk i Forsvaret eller andre. 
Hvis du finner at det vi skriver her 
er viktig eller interessant for deg, 
så må du gjerne gi bladet videre til 
andre. Og hvis du ønsker å få bladet 
fast tilsendt er du velkommen som 
støttemedlem eller ordinært med-
lem. 

Hovedsaken denne gang er det vel-
lykkede sommerstevnet på Hoseid 
gård i Drangedal. Dette spesielle 
tilbudet til yngre medlemmer og 
deres venner har vi presentert med 
begeistring og store ord i Fokus 
mange ganger de siste årene, og alt 
tyder på at dette ikke er siste gang. 
Du som ikke deltok får nøye deg 
med å lese her om hva du gikk glipp 
av.
Så får du kanskje en ny sjanse til 
sommeren?

Tormod Berger

Forsidebildet: Tonje rappellerer i Drangedal. Foto: Stephen Olsen
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Mange kjente fjes fra fjorårets 
Drangedal-begivenhet tyder på 
at en solid kjernegruppe er i ferd 
med å etableres. Men det var også 
gledelig med flere nye, samt besøk 
fra Albania og en kadett fra Fin-
land.

– Drangedal var en flott start på 
sommerferien med åndelig påfyll 
og fellesskap med jevnaldrende 
kristne med enten direkte eller 
indirekte tilknytning til Forsvaret, 
sier Christian Filberg som var på 
Drangedal for første gang.

Christian forklarer at Hoseid gård 
er idyllisk, med flotte forutsetnin-
ger for mange aktiviteter.

– Det var flott samhold, alle bidro 
virkelig til at alle skulle trives. 
Har du først vært med et år, gjør 
du mye for å få komme tilbake. 
Har du hørt om det tidligere, men 
ikke meldt deg på, vil du når du 
først kommer spørre deg selv om 
hvorfor du ikke har deltatt før nå, 
fortsetter han. 

Flott sommerstemning
Været var skiftende, men alle mål-

tider var utendørs. Det var vått på 
fjellturen, likevel var det vellykket 
rapellering og fjellklatring. Det 
ble til stor glede et fantastisk vær 
mot slutten. Søndagsgudstjenes-
ten ble avholdt på en holme. Del-
takerne ble fraktet i robåt, svømte 
eller padlet bort.  

Christian mener at programmet 
var samlende samtidig som det ga 
rom for individuelle muligheter. 

– Aktivitetene var bra og enga-
sjerende. Internasjonal deltakelse 
er også positivt, det bidrar til økt 

dranGedal 2012: 
fokus på ledelse

Årets sommerleir på Hoseid gård 6-8. juli ble igjen et MKF-høydepunkt for mange.

Tatu fra Finland, Timothy og Eirik nyter matpakken
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kontaktnett og innsyn i andre 
lands både militære og åndelige 
virke, sier Christian. 

Undervisningen - Kalt til å lede
"Vi var begge imponert over un-
dervisningen. Den var treffende 
og utfordrende, og ikke minst 
spennende," sier ekteparet Birgitte 
og Benjamin Vold, som også del-
tok for første gang.

MKF-president Arnvid Løvbuk-
ten underviste i tema med rele-
vans både i militæret, men også 
som kristen i livet generelt:

– Vi er alle kalt av Gud til å være 
leder.  Er du foreldre, lærer, for-
sanger? I fremtiden vil du bli mer 
og mer av en leder.  Dere er frem-
tiden i Forsvaret og i Guds rike. 
Å studere lederskap er viktig for 
deg, sa Arnvid i første del av un-
dervisningen på fredagskveld. 

Han forklarte videre at Gud plan-
ter små frø hos enhver også innen 
lederskap. Men det er opp til deg 
å la det vokse eller ikke. Hvis du 
vanner det og gjør noe med det 
kan det bli noe nyttig i Riket.

– Kristne ledere ser verden an-
nerledes fordi du har et Guds-
synspunkt. Siden du har dette 
synspunktet vil du også oppføre 
deg og gjøre ting annerledes og 
være annerledes. Ikke fordi vi 
forteller at vi er kristne, men fordi 
vi tenker annerledes. Det er i våre 
hjerter alt begynner. Hvis hjertet 
er fylt med det gode er det det 
som kommer ut. 

Å lede begynner med innstilling, 
et ønske om å endre seg. 

– Husk også at du er et eksempel. 
Personene i teamet vil reflektere 
over hva DU gjør. Hvis du virkelig 
går for det og har stor tro, vil også 
teamet være det, fortsatte han. 

Han påpekte at vi trenger konti-
nuerlig justeringer for å holde rett 
kurs: Vi må være årvåkne. Vi må 
lese Bibelen hver dag. 

På lørdagskvelden pratet han om 
at ledere må gjennom forskjellige 
tester eller prøver.

– I verden må du gjennom noen 
prøver for å komme til neste nivå 
som leder. En ny arbeidsgiver vil 
se gjennom dine papirer for å se 
hvilke prøvelser du har vært gjen-
nom. På lignende måte vil Gud se 
på våre prøvelser for å vite at vi er 
klar for neste nivå. Vil du virkelig 
bli den lederen Gud vil ha deg til, 
må du stadig vokse og strekke deg 
etter neste nivå. Oppdraget Gud 
kaller deg til er ikke på nivået du 
er på i dag. Du må forberede deg 
og trene på å komme til neste 
nivå, avsluttet han.

SO

Foto: Stephen Olsen og Christian Filberg
Øystein og Tonje poserer etter rappellering

Birgitte og Benjamin Vold
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Sommer, sol 
og søndag 
med guds-
tjeneste på 
holmen.
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leder
Kjære MKF-venner 

Høsten er tiden for å sette i gang. På 
jobben starter utdanningsprogrammer, 
for de som jobber i stab fylles inn-
boksen med oppgaver. Hjemme i fami-
lien er det trening, fritidsaktiviteter og 
skole som legger beslag på tiden. 

Men høsten er også en god tid for å 
sette i gang nye ting i vårt fellesskap av 
kristne i Forsvaret. Viktigere enn alt 
det andre er det å passe på at vår ånde-
lige form ikke forfaller! Å være i For-
svaret er heldigvis ikke bare en hvilken 
som helst jobb for de fleste av oss. Det 
er en livsstil med utfordringer som sta-
dige flyttinger, operasjoner i utlandet 
og perioder borte fra familien. Vi er en 
del av et unikt fellesskap med våre kol-
leger, der vår tro er viktig for hvordan 
vi utøver vår profesjon. 

Nettopp derfor er de små lokale fel-
lesskapene med andre kristne viktige 
i MKF. Det er viktig at vi har kristent 
fellesskap med andre kristne på vårt 
tjenestested og deres familier. Selv om 

vi bør prøve å finne vår plass i en sivil 
menighet, er fellesskapet i små grupper 
med andre som deler våre utfordringer 
og vår situasjon viktig. Ikke minst er 
det viktig for å bringe våre kamerater 
og kolleger nærmere inn i fellesskapet 
av kristne og i fellesskapet med Gud. 

Jeg vil derfor oppfordre våre medlem-
mer rundt om i landet til å se etter 
muligheter for å komme sammen. 
Mulighetene er mange, og avhenger av 
situasjonen – små bibelgrupper som 
møtes jevnlig, familiegrupper der også 
barna er viktige deltakere, enkeltstå-
ende husmøter med en invitert taler, 
og så videre. Ofte er det ikke så mye 
som skal til for å sette noe i gang – en 
invitasjon til en eller to andre og så er 
man i gang. Vår erfaring er at når noe 
først er i gang kommer det også ofte 
flere til. Men det krever at noen tar 
et initiativ – nå er kanskje tiden for å 
sette i gang? 

Denne høsten har vi også planer om 
å besøke medlemmer i noen områder 
av landet mer aktivt. Vår svært kjære 

president har sagt seg villig til å bruke 
noe av sin tid for å besøke MKF-
medlemmer og småfellesskap rundt i 
landet. Kanskje kan dette være en hjelp 
til å komme videre? Ta gjerne kontakt 
om det er noe vi kan gjøre for å hjelpe 
dere til å komme i gang!

Bønneliste
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom

(2. Tim 1,7)

Til ettertanke: Paulus skrev mange 
brev til sine medarbeidere og ga dem 
råd og oppmuntring, mens han selv 
satt i lenker. Til tross for fangenskap 
og nedverdigelse var han sikker i sin 
tro, og stolte på Herren. Har du tenkt 
på at dette kan bety noe for deg? At 
du også kan trenge noen Pauli ord?   

- Takk for atter et vellykket som-
mertreff i Drangedal, for fellesskap, 
krevende aktiviteter, og samlinger om 
Guds ord, og for at Hoseid gård igjen 
ble stilt til vår disposisjon

- Takk for alt frivillig arbeid som 
utføres i våre internasjonale organisa-
sjoner og i MKF   

- Be for vår nye verdenspresident i 
AMCF, gen Srilal Weerasooriya og 
hans mange, viktige oppgaver 

- Be for vårt styre og vår president. Be 
for arbeidet med Fokus, for bønne-
virksomheten og lokallagene

- Be for vår konge og den kongelige 
familien. Be for vår nye forsvarsmi-
nister og vår militære ledelse, for felt-

prosten og hans stab

- Be for våre soldater i utenlandstje-
neste. Be for familiene, be om at vi 
unngår tap og alvorlige hendelser

- Be for situasjonen i Midt-Østen, be 
for demokrati og religionsfrihet, be 
for fred i Syria, be for Afghanistan

- 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



7

De sier det samme uansett tekst.  De 
terper på det samme i hver tale. 

Jeg husker slike anklager fra studieti-
den. Det gjaldt lekpredikanter. Med-
studentene mine ville kanskje provose-
re meg. De visste jeg identifiserte meg 
med bedehusforkynnerne. 

Saken var nok at jeg faktisk hadde 
tenkt samme tanken selv – om noen av 
dem. En forkynner skal forkynne hele 
Guds råd. Snever forkynnelse er ikke 
noe ideal. 

Men forkynneren skal på den andre 
siden ikke være redd for å gjenta seg 
selv – hvis det han gjentar er livsviktig. 
Der hadde mange lekpredikanter sin 
store styrke. For det viktigste må gjen-
tas – med inntrengende ord: 

Jeg kunngjør for dere, søsken, det evan-
gelium jeg forkynte dere, det dere også 
tok imot, det dere også står på. Gjen-
nom det blir dere også frelst, når dere 
holder fast på ordet slik jeg forkynte det, 
ellers blir det forgjeves at dere kom til 
tro.  (1 Kor 15:1-2)

Paulus kunngjorde det han før hadde 
kunngjort. Han terpet på det samme. 
Det dreide seg om Jesus og hans for-
løsningsverk. For det sto om tilhører-
nes og brevlesernes frelse. Ikke noe 
mindre. Det skulle mange innen kir-
ken ha besinnet seg på. 

I sommer leste jeg en selvbiografi av 
Billy Graham. Der forteller han bl.a. 
om den første presidenten han lærte å 
kjenne personlig, Dwight Eisenhower 
(1953-1961). Allerede i 1952, mens 
valgkampen pågikk, ville Eisenhower 
gjerne bli kjent med Billy Graham. 
Han visste hvor store folkemasser den-
ne evangelisten samlet. Nå ville han 
høre hva det var han forkynte. Eisen-
hower lyttet og var meget interessert. 

Noe senere innrømte Eisenhower at 
han selv hadde kommet langt bort fra 
sin barndoms kristendom. Men han 
var nå åpen for å melde seg inn i en 
kirke. Etter presidentvalget ba han for-

øvrig Billy Graham om å finne et bibel-
vers som han kunne bruke ved edsav-
leggelsen. Presidenten skjønte det var 
nyttig å prate med den verdenskjente 
evangelisten. Av taktiske grunner. 

Men samtalene kunne bli nokså per-
sonlige, og angå det mest sentrale av 
alt. I 1955 ba Eisenhower ham hjem på 
et privat besøk. De satt sammen ved 
peisen og presidenten spurte: “Billy, 
tror du på himmelen?” Graham be-
kreftet det. Eisenhower fortsatte: “Gi 
meg nå dine grunner for det.” Billy 
Graham slo opp og leste flere bibel-
ord om frelsen og himmelen for ham. 
“Hvordan kan en person vite at han er 
på vei til himmelen?” spurte presiden-
ten. Billy Graham hadde flere ganger 
gått igjennom sentrale bibelord for 
ham. Nå var anledningen der igjen.

 Det han forkynte på stormøter for 
titusener, lød nå for USAs president i 
en varm atmosfære ved peisen. Han la 
fram korsets budskap med enkle ord. 
I sensed he was reassured, forteller 
Graham. Jeg merket at han igjen fikk 
visshet.

I 1968 lå Eisenhower dødssyk. Billy 
Graham kom på et siste besøk. Den 
syke lå i senga med puter under over-
kroppen og med ledninger som ga 
ham intravenøs næring. Han ba syke-
personalet forlate rommet, tok Billy 
Grahams hånd, så ham inn i øynene og 
sa: “Billy, du har fortalt meg hvordan 
jeg kan være trygg på at mine synder 
er tilgitt, og at jeg er på vei til himme-
len. Kan du fortelle det en gang til?”

For siste gang leste Billy Graham fra 
NT for ham. Eks-presidenten fikk igjen 
høre de mest kjente ordene om frelsen 
i Kristus. Med sin hånd i Eisenhowers 
ba Graham deretter en kort bønn. 

“Takk!” sa Eisenhower. “I am ready!” 
Jeg er klar! 

Ikke mye mer ble sagt. 

Forskjellene på meg og Eisenhower er 
stor. Men ett har jeg visst felles med 

ham: Behovet for å høre evangeliet 
om Jesus “en gang til”. Skal jeg holde 
fast ved det, slik apostelen sier, må det 
gjentas for meg. 

Fortell det riktig ofte, jeg glemmer lett 
igjen!

Fortell meg det så langsomt at det kan 
trenge inn,

det budskap om forløsning, dypt inn i 
sjel og sinn.

Egil Sjaastad

fortell det en GanG til!

Dwight Eisenhower

Billy Graham
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– Det var en skikkelig overgang, fortel-
ler Hans Jakob om å begynne i militæ-
ret etter fem år på kristne skoler, – Jeg 
husker at det første temaet da jeg satte 
meg ned for å prate med noen folk var 
om sex i fylla var digg. Så jeg følte meg 
ganske fremmed fra kulturen egent-
lig, eller det var hvert fall veldig fjernt 
for meg åssen de levde. Nå er jo ikke 
alkohol og sex det eneste de tenkte på, 
men jeg følte meg veldig annerledes i 
begynnelsen.

– Hvordan ville du vise at du var kris-
ten i militæret?

– Folk spurte ofte hva jeg hadde gjort 
siden videregående. Så svarer jeg at jeg 
har gått på bibelskole og studert teo-
logi ett år, og da skjønner jo folk teg-
ninga. Så jeg trengte aldri å gå veldig 
lenge før folk visste at jeg var kristen, 
forteller han.  

– Jeg prøvde jo også å ikke være så 
veldig slem med andre da, sier han og 
smiler. – Men jeg fikk jo se at mange av 
de andre var mye snillere enn meg, så 
hva hjelper gjerningene mine da, hvis 
andre er bedre enn meg på det?

De rundt ham la fort merke til den 
faste rutinen Hans Jakob hadde med å 
lese i Bibelen før han la seg.

– Folk ser at du sitter med en skinn-
lefse i hånda, og de vet jo ikke helt… 
"Hæ? Sitter han og leser dagboka si, el-
ler?" Men da spør de jo, og noen spurte 
for eksempel "Hva er yndlingsboka di 
i Bibelen?", og av og til spurte de til og 
med om jeg kunne lese høyt for dem, 
så det var jo litt spesielt.

 Denne bibellesingen tror Hans Jakob i 
det lange løp gjorde at folk stoppet litt 
opp og tenkte at "Oi, dette betyr noe 
for deg".

– Jeg fikk høre på slutten at de hadde 
fått veldig godt inntrykk av kristen-
dommen. Og det er jo ikke noe jeg har 
gjort, men jeg har vært åpen om det og 
Gud har vært med. 

– Har du noen tips til dem som skal 
inn i militæret?

– Det er å heise klart flagg fra første 
dag. For folk respekterer deg for at du 
er kristen. Det kan hende noen prøver 
å fordumme deg av og til, men det 
går an å ha litt selvironi også, men det 
er viktig å kunne stå tydelig fram fra 
start.

 Bønn er også noe Hans Jakob vil an-
befale for deg som skal inn i militæret. 
Både mens du er der, men og i tida før. 

– Det å be for folka på rommet var en 
veldig fin ting, for når du ber for folk 
så blir du mer innstilt på å møte dem 
på en kristen måte. Det kan også være 
lurt å be før du går inn i militæret, du 
kan be Gud om å gjøre det klart for 
deg, at han må legge ferdiglagte gjer-
ninger klare for deg, sier Hans Jakob 
til slutt.

Nils Kåre Bøe

Intervjuet sto i iTro, nettsiden for NLM, 
og gjengis med tillatelse

kristen i militæret
Hans Jakob Moldekleiv har fullført førstegangstjenesten i militæret, og forteller litt om hvordan han opp-

levde å være kristen der.

I MKF har vi for vane å sende ut kontingentkrav 
om høsten, og det skjer nå de nærmeste ukene. 
Kontingenten er på 300 kr for personell i tjeneste 
og 200 kr for medlemmer i reserven. 

utsendelse av kontiGentkrav
Livsvarig medlemskap er på 3000 kr. Det er ingen 
kontingent for støttemedlemmer
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visjoner oG mål for mkf

MKF har de siste årene hatt gode mål 
og en god retning på arbeidet. Vi har 
fokusert på å bygge fellesskap, og spe-
sielt på å gjøre MKF verdifullt for de 
mange yngre kristne i daglig tjeneste i 
Forsvaret. Spesielt har forbønnsstøtte 
og bidrag med ressurser til styrking av 
troslivet for de som har vært i interna-
sjonale operasjoner vært viktig for oss. 
Dette vil vi fortsette med, men sam-
tidig ønsker vi en dreining i vektleg-
gingen av de forskjellige målene. Det 
viktigste for MKF – virkelig grunnlaget 
for vår eksistens – er ønsket om å 
styrke den enkeltes trosliv og å vinne 
andre for Jesus. Her er det mye ugjort 
og dette må vi legge enda mer vekt på!

De fem målene for MKF ble videreført 
med en mindre endring, og er nå;

• Bygge fellesskapet og relasjoner mel-
lom kristne i Forsvaret

• Et fellesskap bygget på bønn

• Et åpent fellesskap i vekst 

• Styrke fellesskapet med kristne i an-
dre land

• Bidra til et kristent verdigrunnlag for 
Forsvaret

Som nevnt vil vi forsøke å jobbe mer 
med vår «kjernevirksomhet», som er 
de tre første målene. Det betyr ikke at 
de to siste målene er mindre viktige, 
men at vi ganske enkelt må bli flinkere 
til å bygge hverandre opp og å hjelpe 
andre til et personlig forhold til Gud. 

I sin bibelundervisning på weekenden 
dro vår president Arnvid Løvbukten 
opp en visjon om å bygge fellesskap av 
små grupper kristne på de forskjellige 
tjenestestedene rundt i landet. Matteus 
18.19-20 har alltid vært viktig i MKF 
«Også dette sier jeg dere: Dersom to 
av dere her på jorden blir enige om å 
be om noe, hva det enn er, skal de få 
det av min Far i himmelen. For hvor 
to eller tre er samlet i mitt navn, der er 

jeg midt iblant dem.» Når vi kommer 
sammen for å be og bygge hverandre 
opp skaper det uendelige muligheter. 
Misjonsbefalingen i Matteus 28.18-20 
gjelder også oss, og her kan de små 
gruppene av overgitte kristne bli et 
viktig redskap. Vår grunnleggende vi-
sjon bør være å vinne andre og bygge 
hverandre opp!

Skal fellesskapet leve og utvikles er det 
også viktig å ha «møteplasser» der vi 
kan møte hverandre og MKF. I tillegg 
til de lokale gruppene er møteplas-
ser som Drangedal-helgen for yngre 
medlemmer, årsmøtene, adventsguds-
tjenestene i Frogner, husmøter og fa-
miliegrupper viktige. Vårt blad Fokus, 
gruppen på Facebook og nettsiden 
mkf.no er også viktige for vår mulighet 
til å møte fellesskapet. Ikke minst er 
dette steder der folk utenfor vårt felles-
skap kan møte MKF og det vi står for. 
Det vil derfor være viktig at vi i enda 
større grad forsøker å bringe trosrela-
tert stoff i Fokus og på web-sidene. En 
ressursbank på nettsidene er eksem-
pelvis også en idé. 

Vi brukte videre en del tid på å snakke 
om Alpha for Forces-kurset. Dette 
kurset har vært svært viktig både her i 
landet og i andre land når det gjelder 

å bringe kolleger til en levende tro 
på Jesus. Vi ønsker at MKF også kan 
benytte seg av Alpha, men foreløpig 
er det ikke klart hvordan det kan skje. 
Her må vi være åpne for å gripe de 
mulighetene som måtte komme.  

Men styret er ikke bare til for drift og 
ledelse av MKF – det er også et felles-
skap i seg selv. Vi brukte derfor mye tid 
i løpet av helgen på å studere Bibelen 
og dele med hverandre hva MKF har 
betydd for oss i vår tid i Forsvaret. 
MKF er et nettverk av kristne, og også 
i styret er det viktig at vi tar vare på 
hverandre og bygger hverandre opp i 
troen på Jesus og som kristne i Forsva-
ret.

I et fellesskap som vårt er det viktig at 
vi alltid ser fremover, og trekker opp 
visjoner og planer for fremtiden. Den 
dagen vi blir fornøyd med det vi har, 
vil vi begynne å gå bakover. Allikevel 
er det Guds arbeid vi driver – han vil 
gi muligheter og vekst – vår jobb er å 
se mulighetene når de ligger der fer-
dige til å gå inn i!

Knut Are Seierstad

Et fellesskap som MKF er en levende organisme som hele tiden må vokse og utvikle seg for at fellesskapet 
leve videre. Derfor er det viktig at vi fra tid til annen stopper opp og tenker over visjoner og mål. Styret 

brukte den første helgen i juni til en samling der vi gikk gjennom de lange linjer i MKF. 

Deltakere på styresamlingen. Fv: Stephen Olsen, Arnvid Løvbukten, Silje Myrholt, Knut Are Seierstad. Fotograf er Grethe M 
Robertsen
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I Storbritannia er det utviklet en egen 
versjon av Alpha for militære – Alpha 
for Forces. I utgangspunktet er kurset 
det samme som et vanlig Alpha-kurs, 
men utforming og oppfølging er spe-
sielt tilpasset soldater og befal. En flott 
presentasjonsvideo kan man finne på 
www.youtube.com – søk på «Alpha 
for Forces». Kurset brukes i de britiske 
styrkene med stort hell, og også i man-

ge andre lands militære styrker. Solda-
ter og befal står ofte overfor situasjoner 
der de grunnleggende spørsmål om tro 
melder seg. Da kan Alpha være med 
på å gi svar. 

MKF hadde besøk av to ledere fra 
Alpha for Forces på årsmøtet i april. 
Eric Martin og Paul Cowley var begge 
underoffiserer i den britiske Hæren, 
og ga sterke vitnesbyrd om hvordan de 
var på kanten av undergang før de fikk 
et personlig forhold til Jesus gjennom 
Alpha. MKF har anskaffet et komplett 
Alpha-kurs på DVD, som kan lånes ut 
til lokale grupper som ser muligheter 
for å starte et kurs. Talene for hver 
kveld er på engelsk, men det bør ikke 
være noe problem for oss. Det er også 
overkommelig å lede kurset – vekten 
er på samtale og erfaringer. Dette er 
for eksempel ideelt når man er deploy-
ert – selv om man noen ganger jobber 
døgnet rundt, er det allikevel ofte mu-
lig å gjennomføre kurs i kapellet eller 
liknende på faste kvelder. Det fine med 
deployeringer er jo at folk ikke går 
hjem når dagens jobb er over!

Alpha for Forces har ikke muligheter 
bare for oss i MKF – vi ser også på 
muligheter for å introdusere dette 
sammen med Feltprestkorpset. Mange 
feltprester ønsker å presentere noe mer 
enn kaffe og vafler, og her kan Alpha 
for Forces være et velegnet redskap! 

Vi har forventninger til hva Alpha kan 
bety i Forsvaret – i første omgang har 
vi et ønske om at grupper i MKF kan 
benytte det i sine lokale samlinger. 
Kontakt styret dersom du ønsker å vite 
mer!

Knut Are Seierstad

alpHa for forces 
– noe for oss?

Alpha-kurset har i flere år vært et meget vellykket redskap for å bringe mennesker inn i et nærmere for-
hold til Jesus. Alpha er et kurs over 10 kvelder, der man går gjennom noen sentrale sider av den kristne 
troen. Men selv om kurset formidler kunnskap, gir det først og fremst en nærmere erfaring av hva troen 

på Jesus innebærer for deg som person. 

Den tradisjonelle gudstjenesten hvor 
MKF-medlemmer og venner er spe-
sielt invitert holdes i år 16 desember 
kl. 11. Denne gang er det stabsprest 
Nils Terje Lunde som skal preke. 
Sokneprest Rut Ugland er liturg, det 

adventsGudstjenesten i froGner kirke
begynner også å bli en god tradisjon. 
Som vanlig blir det kirkekaffe med 
presentasjon av vårt arbeid i MKF etter 
gudstjenesten. 

Sett av denne søndags formiddag al-
lerede nå! 

Christian Filberg leser teksten ved en tidligere 
adventsgudstjeneste i Frogner kirke
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Elsk verden! En kort, grei og livssyns-
nøytral kinesisk betegnelse på det litt 
kronglete: Association of Christian 
Conferences, Teaching and Service, 
ACCTS. Kineserne har selv tatt ini-
tiativet til et tett samarbeid med vår 
største misjonsorganisasjon, og har til 
og med gitt den et eget navn.  

I 2010 kom det en henvendelse til 
ACCTS’ hovedkontor i Denver, Co-
lorado fra myndighetene i regionen 
Changsha. De ba om hjelp for å gjen-
nomføre sommerkurs for kinesiske 
engelsklærere i et program som kalles 
English-as-a-Foreign-Language (EFL).  

Lærerne ønsket å styrke sine engelsk-
kunnskaper og sin pedagogiske kom-
petanse, og de hadde dessuten proble-
mer med å få elevene til å forstå hvor-
for de skal lære dette fremmedspråket. 
ACCTS har tidligere vært aktive i Kina 
med helsearbeid i landsbyer hvor det 
var spesielt behov for dette, og det var 
etablert en god kontakt med regionale 
og sentrale ledere. 

Kurset ble gjennomført over seks dager 
med fem timers undervisning hver 
dag, og var meget vellykket. Resultatet 
var at ACCTS fikk en ny invitasjon i 
2011, og 200 lærere satte seg på sko-
lebenken for å følge undervisningen 
fra 18 amerikanske misjonærer. Igjen 
var responsen meget positiv, og det 
var fortsatt mange engelsklærere som 
ønsket påfyll. 

Amerikanerne ble invitert tilbake også 
i år, og nå kom henvendelsen også fra 
en annen provins, Shunde. Kursene 
ble nå mer tilpasset kinesernes behov 
og interesser, og atter en gang var det 
stor begeistring å registrere fra lærer-
elevenes side.  

Kan dette kalles misjonsvirksomhet? 
ACCTS-medarbeiderne er ikke i tvil 
om svaret. Det ble utviklet nære rela-
sjoner i løpet av kursukene, og elever 
og lærere hadde personlige samtaler 
i pausene og på fritiden. Temaer fra 
Bibelen ble tatt opp, både under kurset 
og på fritiden, som da en elev ønsket 
en forklaring på hva som var poenget 
med historien om den bortkomne 
sønnen. En av de kvinnelige kursdelta-
kerne hadde et kors som halssmykke, 
men hadde ingen aning om hva det 
symboliserte da hun fikk spørsmål om 
det. Noen ble med på gudstjenester 
i kirkene i Changsha og Shunde, og 
fungerte også som tolker for amerika-
nerne. Flere ønsket dessuten hjelp til 
bibellesning og forbønn. 

ACCTS arrangerte i sommer dessuten 
et seminar for 200 ledere i kommu-
nistpartiet i Changsha. To oberster i 
uniform møtte også opp. Misjonærene 
fortalte om sitt engelskprosjekt, og 
hadde foredrag om temaer som time 
management og situasjonsbestemt 
lederskap. De fikk tilbakemelding om 
at seminaret godt kunne ha vart mye 
lenger, og det var jo et godt tegn.

ToBe

爱世界

Det var gode muligheter for personlige kontakter i pausene

Deltakere på sommerens engelskkurs i Shunde

Changsha og Shunde, der ACCTS holdt kurs for kinesiske 
engelsklærere

BEIJING

SHANGHAI

CHANGSHA

HONG KONG

SHUNDE
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Jeg er med en pilegrimsgruppe på 18 
som har seilt med en gammel båt 60 
km ut i havet, og nå åpenbarer det seg, 
vårt mål for reisen. Dette stedet bærer 
en lang og stolt åndelig historie, og en 
langt kortere historie fylt av grusomhe-
ter og lidelse. ”Vi vil mye heller snakke 
om de 500 gode årene, enn om de 17 
vonde” sier russerne i dag, og det kan 
vi godt forstå! 

Solovki er et øysamfunn, bestående av 
hovedøya og 3-4 mindre bebodde øyer, 
pluss rundt hundre enda mindre øyer. 
Øyene dekker et stort areal, og under 
vårt opphold ble det bare tid til å se en 
liten del av området. 

500 års kirkehistorie
Vi starter på 1300-tallet. Da blåste 
det en ørkenvind fra Egypts eremitt-
munker nordover til Russland. Mange 
munker ønsket å bryte opp fra det eta-
blerte klostermiljøet, og søkte til øde-
marken, steppene og de dype skogene 
– Russlands ”ørkenlandskap”. Her slo 
de seg ned, gjerne alene eller noen få 
sammen, milevis fra nærmeste sivilisa-
sjon. Her levde de et kontemplativt liv, 
i bønn og meditasjon.   

kloster oG fanGeleir 
i kvitsjøen

Denne spesielle eremittkulturen vakte 
forundring og interesse hos folk flest. 
Disse munkene ble sett på som spesielt 
åndsfylte, og mange ble betraktet som 
hellige menn, staretser. Det oppsto 
en egen pilegrimskultur, ikke først og 
fremst mot de store hellige mål, slik 
som i vestlige land, men ut i ødemar-
ken. Et møte med en starets ble deres 
mål. En samtale, håp om hjelp i van-
skelige spørsmål, forbønn.  Pågangen 
fra besøkende pilegrimer var så stor at 
det måtte bygges herberger og ordnes 
med forpleining for dem som ventet 
i kø for å få en samtale med den hel-
lige munken. Russiske forfattere som 
Dostojevski og Tolstoj har beskrevet 
hvordan dette artet seg. 

Så skjedde det at eremittmunkene ble 
lei av denne pågangen, de forlot den 
lange køen av ventende mennesker, og 

reiste på nytt ut i ødemarken. Mange 
av dagens russiske byer og tettsteder 
ble grunnlagt som slike kolonier av 
pilegrimer som ventet rundt en er-
emitthytte. 

Solovki
Slik hadde det seg at to eremittmunker, 
Savvatij og Herman kom til den ube-
bodde øya Solovki i 1429. De slo seg 
ned i dette merkelige og spesielle våt-
marksområdet, med 500 innsjøer, store 
myrområder og enormt med mygg. 
Til å begynne levde de som eremitter 
i små hytter, men få år senere kom det 
flere munker til øya. Det ble da reist et 
mindre kloster, og 100 år senere startet 
en meget omfattende byggevirsomhet 
som resulterte i Russlands største klos-
teranlegg. Eremittilværelsen var over, 
munkene strømmet til, og øysamfun-
net vokste. Det ble bygd 3-4 store klos-
tre, og flere mindre, med betegnelsen 
”skitaer”, og det ble reist i alt 19 kirker 
på øyene. 

Og her drev man ikke bare med ånde-
lige sysler, virksomheten var meget 
omfattende; landbruk og skogsdrift, 
mineralutvinning, pelsdyr, tjærebren-
ning og mye annet. På midten av 
1600-tallet var det f eks 54 anlegg for 
utvinning av salt under klosteret på 
Solovki. Dette saltet ble en viktig han-
delsvare under pomorhandelen med 
Finnmark, for der var det mye fisk som 
skulle saltes!  

Allerede på 1500-tallet ble det gravd ut 
kanaler mellom mange av innsjøene, 
noe som lettet ferdselen, men også fikk 
betydning for å sikre vanntilførselen til 
klosteret. Det var også gode havnemu-
ligheter her, og skipstrafikken var stor. 
Klosteret tjente store penger, og det 
skinte av gull både ute og inne. Det var 
stort behov for arbeidskraft på Solovki, 
og utenfor klosteret ble det etter hvert 
bygd opp et stort sivilt samfunn.    

Ut av tåken dukker det plutselig frem en stor festning. Bak murene ser vi mange kirketårn med karakteris-
tiske løkkupler. Vi har kommet frem til Solovki.  



13

Misjon i nord – også i Norge
Rundt 1510 fikk en ung mann et spe-
sielt kall fra Gud, han skulle forkynne 
evangeliet ”for det hungrende og van-
smektende land”, dvs landområdene 
lengst mot nord. Denne mannen, som 
senere ble kjent under navnet Trifon, 
satte i gang en meget aktiv misjons-
virksomhet, først og fremst blant skol-
tesamene. Han lærte seg kulturen og 
språket deres, og i 1524 etablerte han 
seg i en tømmerkoie i Petschenga, like 
øst for dagens grense mellom Russland 
og Norge. Etter hvert ble det også byg-
get et kloster i Petschenga, og flere kir-
ker ble reist i området. Historien sier at 
det var Trifon selv som bygget kirken 
i Boris Gleb og St Georgs kapell i Nei-
den, vest for Kirkenes. Det lille kapellet 
skal være Finnmarks eldste bygning 
som fortsatt står, og er visstnok Nor-
ges minste kirke. Det holdes ortodoks 
gudstjeneste der en gang hvert år, også 
med dåp.       

Militærbasen Solovki
Allerede mens klosteret var under byg-
ging fattet den russiske hersker Ivan 
den grusomme stor interesse for det 
som skjedde i de nordlige områdene. 
Han forlangte at det skulle reises en 
solid mur rundt klosteret. Murene ble 
gjort usedvanlig tykke og solide, med 
vakttårn, skyteskår og kanonstillinger, 
og festningen regnes også i dag for å 
være en av landets største og sterkeste. 
Dette skulle være Russlands forsvar 
mot fiender fra nord og nordvest. 
Klosterets havn viste seg også å være 
meget godt egnet til militære fartøyer, 
selv om den ikke er isfri, og det ble 
bygget et skipsverft her, med en av lan-
dets første tørrdokker. Tørrdokken ble 
brukt som beskyttet havn for mindre 
fartøy i den sovjetiske Nordflåten, og 
brukes fortsatt. 

Peter den store (ca år 1700) hadde et 
klart mål å knytte Russland til Europa, 
noe som betød adgang til havet og 
oppbygging av en russisk marine. Han 
besøkte Solovki flere ganger, og da 
hadde festningen allerede tre ganger 
stått imot angrep fra Sverige. Ellers 
er festningen aldri blitt inntatt, hvis 
vi ser bort fra en forrædersk munk 
som slapp inn fiendens soldater etter 
mer enn 7 års beleiring i 1676. Alle de 
500 munkene og beboerne i klosteret 

ble drept. Grunnen til 
opprøret var at kloste-
rets ledelse ikke ville 
akseptere nye kirkelige 
reformer. 

Under Krimkrigen ble 
festningen angrepet av 
to britiske fregatter, men 
de gjorde ingen skade. 
Under siste verdens-
krig var Solovki en ren 
marinebase, med egen 
sjøkadettskole. Etter kri-
gen, frem til oppløsning 
av Sovjetunionen, var So-
lovki fortsatt et militært anlegg. 

GULAG
Solovkis stolte historie som kloster-
samfunn fikk en brå slutt ved kommu-
nistenes maktovertakelse i 1917. Det 
vil si; her ute på øya skjedde det ikke 
så mye før noen få år senere, men da 
ble omveltningene store! Klostrene og 
mange av kirkene ble bygd om til fan-
geleire, og det ble reist mange nye byg-
ninger. Alt ble ranet for verdisaker, og 
malerier, tekstiler, møbler bøker, arki-
ver osv ble brent på store bål. Noen av 
bygningene i hovedklosteret ble også 
satt i brann, under feiende marsjer 
spilt av et militærorkester. Det ble laget 
propagandafilmer som viste Solovki 
som mønsterleir i det store systemet av 
fangeleire som senere fikk betegnelsen 
GULAG. I alt regner man med at 18 
millioner mennesker ble sperret inne i 
disse leirene. Det offisielle tallet på an-

tall døde er på drøyt 600 000, men det 
er sannsynligvis mange fler som aldri 
ble dokumentert.  På Solovki ble drøyt 
30 000 mennesker drept eller døde av 
sykdom. 

Jeg hadde inntrykk av at russerne er 
helt åpne om hva som skjedde her. I 
klosteret er det en egen utstilling som 
viser redselsregimets brutale fremferd, 
og en av de gamle propagandafilmene 
som viser kommunistregimets van-
dalisme kjøres kontinuerlig for besø-
kende. 

Solovkiøyene var blant de første og 
største fangeleirene. Hit kom politiske 
fanger, religiøse fanger og intellektu-
elle. Vi besøkte den lille, karrige Ha-
reøya, som ble brukt som fangeleir for 
kvinner. Her var prostituerte blandet 
sammen med kristne kvinner som 
hadde nektet å bekjenne seg til den 
offisielle kommunistiske statskirken. 

St Georgs kapell i Neiden.
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Behandlingen av disse kvinnene var 
nesten ubeskrivelig. Barn som ble født 
i fangenskap ble skilt fra mødrene, og 
de fikk aldri lov å møtes igjen. 

Vi besøkte også klosteret på Sekirnaja-
høyden en mils vei nord for hoved-
klosteret. Dette stedet er beryktet 
for sin særdeles brutale historie fra 
GULAG-tiden, hvor fanger ble henret-
tet ved å binde dem til tømmerstokker 
som ble rullet utfor en bratt skrent. For 
ti år siden besørget vår norske riks-
antikvar bygging av en trapp opp den 
bratte skråningen. 

Solovki i dag
I 1988 startet gjenoppbyggingen av 
klosteret, og det brukes mye ressur-
ser på restaurering av bygningene. 
Munkene er tilbake, og det tas imot 
ca 20 000 besøkende hver sommer, 
bl a mange skoleklasser. Det er rundt 
1000 mennesker som bor her om som-
meren, en del mindre om vinteren, da 

isen gjør det umulig å bruke båt. De 
fleste fastboende arbeider i turistnæ-
ringen. 

Anbefalt bok om russisk åndelighet:  
Harald Olsen: Den østlige pilegrimsvei.

 ToBe  

Sekirnaja-høyden, hvor fangene ble rullet utfor skrenten.

ny verdenspresident

Etter ti års virke i et meget aktivt og 
engasjerende verv har nå general Lee, 
Pil Sup overlatt roret til general Srilal 
Weerasooriya. Den nye presidenten 
er fra Sri Lanka, er 68 år, og hadde 
bak seg 37 års militærtjeneste da han 
ble pensjonert i 2000. De siste årene 
var han sjef for Sri Lankas hær. Som 
pensjonert general har Weerasooriya 
hatt en rekke offisielle verv, først og 
fremst knyttet til arbeidet med å for-
bedre landets relasjoner til andre land 
i regionen. Han har spesielt arbeidet 
med kultur- og næringsrelasjoner til 
Pakistan. 

General Weerasooriya gjør tjeneste 
som lekpredikant i sin menighet, og 
hans kone Dilhani har samme funk-
sjon. Han overtok som den sjette 
president for vår verdensorganisasjon 
ved en høytidelig seremoni den 18 sept 
i hovedkontoret i Denver, Colorado, 
USA. Weerasooriya har vært visepresi-

dent for Syd-Asia siden 1997.  

Hovedoppgaven til verdenspresiden-
ten er å besøke eksisterende kristne 
militære fellesskap og oppmuntre til 
opprettelse av nye nasjonale organisa-
sjoner. Vervet som president er frivil-

AMCF-presidenter med fruer samlet ved innsettelsen 18 sept. Fv: Gen Lee, Pil Sup fra Syd-Korea (2002-2012), 
gen Clay Buckingham (1976-1991), gen Srilal Weerasooriya.

I midten av september ble det innsatt en ny leder for vår internasjonale fellesorganisasjon 
Association of Military Christian Fellowships, AMCF.

lig og ikke lønnet, og han har hjelp av 
organisasjonen ACCTS for å adminis-
trere oppgavene. Vi som er med i det 
verdensomspennende mcf-arbeidet i 
141 land, og alle andre som støtter oss 
i dette, oppfordres til å be for vår nye 
AMCF-president.
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President
Genmaj (r) Arnvid Brage Løvbukten

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

MKF STYRE
Oblt Knut Are Seierstad (styreleder) 

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

Tj: Akershus, FD

Lt Christian Filberg  (arrangementer)
Landingsveien 72, 0767 Oslo, tlf 22 14 50 77

mob 99 72 49 50, e-post: styret2@mkf.no
Tj: Huseby, HMKG

Kapt Synnøve Nilssen  
(kontaktpersoner og rekruttering)  

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

Tj: Heggelia

Lt Stephen Olsen (styremedlem) 
Pb 24, 2451 Rena

mob 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

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

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

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 militære 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 
visepresiden-
ter. AMCFs 
president er 
general Srilal 

Weerasooriya fra Sri Lanka. Oblt Tor-
björn Boström fra Sverige er visepre-
sident 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 organisa-
sjoner, 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 140 
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 personlige kontakter med 
hensikt å oppmuntre, støtte og 
be for kristne i forsvaret. Etter 

frigjøringen av Østeuropa har 
MMI fått være med på en fantas-
tisk oppblomstring av nye kristne 
fellesskap og bidratt vesentlig til 
brobygging mellom kirkesamfun-
nene. Hovedkontoret ligger i Al-
dershot 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

Torbjörn Boström

Philip Exner

Jos McCabe



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

Skjold garnison Kristoffer Haugenes tlf 97048870
Heggelia/Bardufoss Jørn A Nordeng tlf 95294646
Værnes Elling Erichsen tlf 97072716
Bergen Bård Fyhn tlf 93413560
Sola flystasjon Ingve Horgen tlf 98675773
Vatneleiren  Idar Sirevåg  tlf 51343431
Kjevik Inge Hopland tlf 91351273
Kolsås John Arild Korsnes tlf 67863381
Krigsskolen, Linderud  Knut Arne Aandstad  tlf 95208378
Huseby, Garden Christian Filberg tlf 99724950
Kjeller Anton Vooren tlf 92423420
Rygge  Stig Ravnemyr  tlf 69238016
Terningmoen Roar Knudsen tlf  500-8644
Rena Stephen Olsen   tlf 40029638
Luxembourg  Annie Henriksen Bakkland
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