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Hilsen fra presidenten

Julen minner oss om at Gud gjennom-
førte sin plan om å sende en frelser 
til oss mennesker. Det trengte vi sårt! 
Våre tanker, ord og handlinger var 
onde, og ingen av oss kunne møte den 
hellige, allmektige Gud i himmelen.  Så 
døde Jesus for oss for at de som trodde 
på ham, ikke skulle gå fortapt, men ha 
evig liv i himmelen sammen med ham 
og Gud.

Jesus ga også en del ordrer til de som 
trodde på ham, og de er like gyldige i 
dag. Følg meg var en av dem. Vi som 

kommer fra Forsvaret kjenner godt til 
ordrer. I krig og vanskelige tider har de 
beste lederne også sagt følg meg!

Vi mennesker befinner oss fremdeles i 
en åndelig krig mellom det onde (Sa-
tan) og det gode (Gud).  Ingen unngår 
å møte ulykker, svik, løgn, skilsmisse, 
sykdom, fattigdom, katastrofer, død 
osv. Men de som har valgt å tro på 
frelseren Jesus har den enorme forde-
len latent alltid til stede: At de kan ta 
i bruk Jesu seier over det onde ved å 
følge ham. Nå ønsker han å lede oss fra 
seier til seier ved Den Hellige Ånd som 
han etterlot seg, som en hyrde som le-
der sine sauer.

Hver dag står nye utfordringer i kø, 
men vi kan daglig velge å søke ham 
gjennom Bibelens ord. Jeg kan be til 
ham og lytte til stemmen i min samvit-
tighet. Dette livet er for meg blitt en 
fantastisk julegave som ord ikke klarer 
å beskrive! Det må bare oppleves! Jeg 
kan bevitne at julegaven er svært reell, 
den er gratis og ufortjent, men funge-
rer ikke før vi følger den medfølgende 
instruksjonsboka som sier: Tro på meg 
og følg meg!

følg meg!

er du sau eller vismann?

på en meget konkret og tydelig måte. 
Denne kongen skulle ikke fødes og 
vokse opp på et slott, kongenes konge 
kom til verden under de enkleste kår. 

Kona mi og jeg ble ferdig med Jostein 
Gaarders Julemysteriet på julaften i 
fjor. Vi hadde fulgt historien hver dag 
i 24 dager, og denne dagen var det 
naturligvis hendelsen i Betlehem 
år 0 som ble fortalt. Og jeg husket 
godt hva forfatteren selv sa da jeg 
hørte han på et møte to måne-
der tidligere. Han redegjorde for 
bokens budskap, om det fantas-
tiske som skjedde i Betlehem, om 
Gud som viste sin kjærlighet til 
menneskene på denne merkelige 

måten. Og han stilte oss et personlig 
spørsmål: ”Hvem er du i møtet med 
barnet i krybben? Er du hyrde eller 
sau, engel eller vismann?” Tenk nøye 
over hva du vil svare! 

ToBe 

Hva slags konge hadde de tenkt seg? 
Hvorfor var det viktig å hilse på den 
nye kongen allerede mens han var et 
barn? Jeg vet ikke, og det virker både 
underlig og fantastisk. Jeg vet ikke 
hvor lenge Josef og Maria og den ny-
fødte gutten hadde husrom i stallen, 
men jeg tror ikke at det kan ha vært 
særlig lenge. Det betyr i så fall at grup-
pen med vismenn sannsynligvis hadde 
startet på sin lange reise lenge før Jesus 
ble født. 

Krybben i Betlehem ble et møtested 
for det opphøyede og det jordiske; 
vismenn, gjetere, tømmermannen Jo-
sef, den unge moren Maria. Når Gud 
valgte å bli menneske så gjorde han det 

En gruppe vitenskapsmenn, muligens persere, hadde brutt opp fra sine daglige oppgaver og begitt seg ut 
på en lang reise gjennom ørkenområder. De var fortrolige med gamle skrifter, og de var godt kjent med as-
trologi. Og denne kunnskapen ga dem så tydelige tegn at de valgte å bryte opp og begi seg ut i det ukjente. 

Forsidebildet: Bergkompani 2 gjør militær honnør under feltprest Erling Fagerheims bisettelse av to falne fra trefningene ved Sortvik 31. januar 1945. (Foto: Forsvarsmuseet)
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i fokusDenne gangen ble veien virkelig til 
mens vi jobbet oss fremover med 
bladet. Litt spennende og utfor-
drende! Vi hadde nesten ikke noe 
stoff da vi nådde deadline, som vi 
derfor utsatte, og plutselig duk-
ket det opp ting av stor interesse. 
Så dermed har vi også denne gang 
kommet i havn med et 16 siders 
nummer, slik vi ønsker. Nå håper 
vi bare at det kommer frem til dere 
før jul. 

Nyheten om Feltprestkorpsets 
interne utredning om et fremtidig 
religionsnøytralt korps etter end-
ring av Den norske kirkes status 
falt oss tungt for brystet, og var 
viktigste grunn til at vi valgte å 
bruke noen dager ekstra på stoffet 
til dette nummeret. 

Som vanlig har vi prøvd å sy 
sammen et nummer med varier-
ende innhold, og håper at du som 
nå holder bladet i hånden finner 
noe av interesse for deg.

Da gjenstår det bare for meg og 
redaksjonen å ønske alle lesere en 
riktig god jul! 

Tormod Berger

Buckingham var verdenspresi-
dent i Association of Military 
Christian Fellowships fra 1976 
til 1991, og har mange gode 
venner i Norge. Han har også 
tidligere mange ganger besøkt 
Norge, ikke minst under den 
europeiske AMCF-konferansen 
som vi arrangerte på Drottning-
borg ved Grimstad i 1985. 

Buckingham har i mange år 

vært pensjonist, og har bo-
satt seg ved det amerikanske 
Officers Christian Fellows-
hips konferansesenter White 
Sulphur Springs i Pennsylva-
nia. Her bruker de mye tid på 
å hjelpe til. Men det blir også 
tid til reiser for å møte gamle 
venner, og inspirere til fortsatt 
militær kristen virksomhet 
rundt i verden. 

tidligere verdenspresident på 
besøk

Clay og Clara Buckingham med sine barnebarn Kate (til høyre) og Peter sammen med Knut 
Are Seierstad og barna Karen (til venstre) og Øystein ved retterstedet på Akershus. (Foto: 
Grethe M Robertsen)

Clara og Clay Buckingham sammen med Inge Wold, tidligere visepresident for 
Europa og vår styreleder Knut Are Seierstad (Foto: Grethe M Robertsen)

Generalmajor Clay Buckingham, hans kone Clara og to barnebarn besøkte Norge i midten av oktober. 

Her i Norge ble det blant 
annet tid til et besøk på 
Hjemmefrontmuseet, der 
Buckingham særlig ville 
vise sine barnebarn hvordan 
nordmenn kjempet mot na-
zismen i den andre verdens-
krig. Barnebarna er bosatt 
i Italia, der Buckinghams 
sønn for tiden er sjef for en 
amerikansk base. 

Det var også en sammen-
komst hjemme hos Janet og 

Knut Are Seierstad, der et 
tyvetalls gamle venner og 
bekjente av Buckingham-
familien var samlet. Det ble 
mange gode gjensyn – spesi-
elt må nevnes vår gamle le-
der Inge Wold, som også var 
visepresident for AMCF i 
Europa under Clay Bucking-
ham. Det var inspirerende 
å møte Buckinghams igjen 
– deres livslange tjeneste har 
vært til velsignelse for man-
ge, ikke minst her i landet. 
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Målet var å samle fire eller fem MKF-
medlemmer til en forsiktig start på 
husmøtekonseptet. Overraskelsen ble 
stor med en gledelig oppslutning av 
15 personer. Flere fikk også sitt første 
møte med Militært kristent fellesskap.

Det siste halvannet året har MKF på 
Rena hatt et åpent samarbeid med en 
kristen studentgruppe i området. Men 
dette traff ikke kjernen: å ha et lokalt 
kristent fellesskap for militære og fa-
miliene.

Et kjærkomment tiltak
Rena leir består hovedsakelig av profe-
sjonelle avdelinger. Det finnes et fåtall 
vernepliktige, resten er vervede og 
befal. Hærens hurtige reaksjonsstyrker 
og TMBN er lokalisert på Rena. Dette 
er avdelinger som har levert soldater til 
Afghanistan i flere år. Belastningen blir 
derfor stor både for dem ute og dem 
som er igjen hjemme. 

Ønsket om et husmøte ble ytret al-
lerede for noen år siden. Men det var 
vanskelig å finne datoen som passet 
flere. Samlingen på Rena har derfor 
vært et bønneemne. Ved forrige sty-
remøte i MKF ble det igjen stadfestet 
at Rena-gruppen fortsatt jobbet med 
å få til et husmøte. En måned senere 

dukket en mulig dato opp. Muligheten 
måtte gripes. Gleden ble enda større da 
MKF-president Arnvid og kone Øydis 
ville komme.

En forsiktig invitasjon gikk ut til noen 
veldig få. 

I Guds tid
Tidspunktet passet flere. Første hus-
møte var i ferd med å bli en realitet. 
Dette var i seg selv et bønnesvar.

Husmøtet fikk et uformelt preg. I til-

legg var det både godt og hjemmekose-
lig å møtes hjemme hos Rolf og famili-
en. Etter en liten velkomst ble Militært 
kristent fellesskap, visjonen og tanken 
bak husmøtet presentert. Takket være 
pianospiller i hus ble det også glade 
toner med lovsang til Herren. 

Det militære kallet
MKF-president Arnvid delte en andakt 
med ord til oppbyggelse og oppfor-
dring. Han åpnet med å fortelle om 
viktigheten av å løfte lyset (Jesus) opp. 

Han fortsatte med å fokusere 
på noen av de egenskapene 
militære tilegner seg. Hvordan 
vi kan bruke de ferdighetene vi 
lærer i den militære tjenesten 
også i Guds rike.

Meningsfullt møte med 
MKF
De fleste oppmøtte var godt 
kjente fjes. Men til stor glede 
var det også flere nye, som ikke 
var kjent med MKF. Møtet ble 
derfor en gyllen mulighet til å 
bygge relasjoner og et sterkere 
fellesskap. 

Daniel Bjåen begynte sin tje-
neste på Rena i høst.

– Jeg hørte om møtet via min 

Husmøte ble bønnesvar
Første MKF-husmøte på Rena i november ble en stor suksess. 
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David Bjåen

leder
I denne utgaven av Fokus skriver vi en 
del om våre venner i Feltprestkorpset. 
MKF er opptatt av å sikre god kristen 
betjening for våre medlemmer og an-
dre kristne i Forsvaret, men vi er også 
opptatt av å sikre at det Forsvaret vi er 
en del av har et høyverdig etisk grunn-
lag. Forsvarets verdigrunnlag fastslår 
at vi er grunnfestet i vår «kristne og 
humanistiske tradisjon», og slik ønsker 
vi det fortsatt skal være. 

MKF har imidlertid en annen rolle 
enn Feltprestkorpset. Den er upåvirket 
av om Feltprestkorpset organiseres på 
den ene eller andre måten. Soldater 
har alltid hatt en spesiell plass i Guds 
hjerte! I Apostlenes gjerninger fin-
ner vi et eksempel på at Gud brukte 
en soldat til en avgjørende hending i 
frelseshistorien. Kornelius var noe slikt 
som kompanisjef i garnisonsbyen Cæ-
sarea. Han må ha vært en dyktig og vel 
ansett soldat, for Cæsarea var setet for 
den romerske landshøvdingen. Men 
han var også en from mann, som ofte 
ba til Gud og ga almisser til dem som 
trengte det. Kornelius var en kriger 
med personlig integritet.

En dag fikk Kornelius et syn – han så 
en engel som ba ham sende bud på 
apostelen Peter. Straks sendte Korne-
lius adjutanten sin, som også var en 
troende, og et par tjenere av sted for 
å hente Peter. Peter på sin side hadde 
også nettopp hatt et syn, der Gud viste 
ham at det jødene holdt for urent nå 
var rent for Gud. Når utsendingene 
kom frem ble det klart for Peter at det 
Gud hadde sagt til ham i synet var at 
evangeliet om frelse i Jesus Kristus ikke 
bare var for jødene, men for alle men-
nesker. 

Peter dro så raskt han kunne til Kor-
nelius. Kornelius hadde allerede kalt 
sammen til et «MKF husmøte» med 
sine nærmeste venner og familie. Mens 
Peter forkynte evangeliet kom Den hel-
lige ånd over dem, og de lot seg døpe. 
Les hele historien i Apostlenes gjernin-
ger kapittel 10. 

Akkurat som Kornelius var utvalgt 
av Gud til en viktig oppgave, tror vi 
at også vi er utvalgte for å tjene Gud i 
vårt forsvar. Vi er kalt til å tro på ham 
samtidig som vi bestreber oss på å bli 

dyktige soldater. Vi er også kalt til fel-
lesskap med hverandre, og til å la Den 
hellige ånd komme inn i våre liv, ak-
kurat som i fellesskapet hos Kornelius. 
Og akkurat som Kornelius har vi en 
oppgave i å dele det vi har fått fra Gud 
med våre venner og vår familie.  

I MKF ønsker vi å fortsette i arven 
fra Kornelius. Vår jobb er å forsvare 
landet, og å bidra til fred og forsoning 
i andre land. Når vi gjør det som Jesu 
etterfølgere har vi store ting i vente, 
slik som Kornelius fikk erfare. Uansett 
hva utfallet blir for Feltprestkorpset 
står det fast at vi soldater har en egen 
plass i Guds hjerte! 

onkel, som kjente familien husmøtet 
var hos. Mitt første møte var kjekt og 
interessant. Du får møte andre mili-
tære kristne og får tid til å snakke, sier 
Daniel.

Han mener at et slikt fellesskap er vik-
tig fordi det bygger troen din.

– Du kommer i en setting der andre 
har nokså samme verdier og syn som 
du selv har. Og så er det et ordtak som 
sier at den beste tiden man kan ha 
med Jesus, er med andre. Jeg syntes det 
var litt stas å treffe på presidenten for 
MKF. Ellers syntes jeg talen var god og 

relevant for oss i militæret, avslutter 
han.

Gjentas etter årsskiftet
Det var også stor begeistring hos re-
sterende oppmøtte. Dette var noe flere 
ønsket å gjenta om ikke alt for lenge. 
Det ble enighet om at nytt husmøte 
skal planlegges tidlig på nyåret.

Stephen Olsen (tekst og foto) 
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- Et «strategiutvalg stat/kirke» nedsatt 
av feltprosten leverte sin innstilling 12. 
september 2012. Utvalgets oppgave har 
vært å kartlegge konsekvenser for Felt-
prestkorpset av endringene i forholdet 
mellom Den norske kirke og staten, 
og anbefale løsninger.  Utvalget besto 
utelukkende av feltprester. Mandatet 
for utvalget var gitt av feltprosten etter 
oppdrag i forsvarssjefens virksomhets-
plan.

- Strategiutvalget bygget videre på 
utredningen «Religiøst mangfold og 
militær enhet» fra 2009, som vakte stor 
oppsikt både politisk og i Forsvaret da 
den ble fremlagt. Også dette var en in-
tern utredning foretatt av feltprester på 
feltprostens eget initiativ. Det listes tre 
mulige alternativer for Feltprestkorp-
sets fremtidige organisering;

- Alternativ A: Nedlegging av Feltprest-
korpset og bortsetting av ansvaret for 
religiøs betjening av Forsvarets per-
sonell til det trossamfunn den enkelte 
måtte tilhøre. 

- Alternativ B: Omgjøring av Feltprest-
korpset til en «tros- og livssynsinklu-
derende» institusjon. Feltprestkorpsets 
oppgave blir å tilrettelegge for religiøs 
virksomhet av alle slag i Forsvaret, og 
ble i 2009 omtalt som «Religions- og 
livssynskorpset». Feltprestkorpset skal 
ikke lengre være en kristent basert in-
stitusjon tilknyttet Den norske kirke, 
men være verdi- og trosnøytral i for-
hold til de forskjellige religioner, tros- 
og livssynssamfunn som er represen-
tert i korpset. Det enkelte kirkesam-
funn, trossamfunn, livssynssamfunn 
etc blir selv ansvarlig for å føre faglig 
tilsyn med sine egne feltprester, veile-
dere, «sjelesørgere», feltimamer etc. 

- Alternativ C: Videre-
føring av Feltprestkorp-
set som militær fel-
lesinstitusjon og prosti 
i Den norske kirke på 
et kristent grunnlag, 
med ansvar også for å 
tilrettelegge for annen 
religionsutøvelse i For-
svaret, omtrent etter de 
samme linjer som nå. 

- Den første utrednin-
gen ble i 2009 sendt 
på høring til en rekke 
institusjoner, organi-
sasjoner og enkeltper-
soner. MKF var ikke 
en av dem. De fleste av 
høringsuttalelsene til-
rådde en fremtidig or-
ganisering av Feltprest-
korpset som lå nærmere 
alternativ C. 

- Stortingsrepresentant Dagfinn Høy-
bråten stilte spørsmål om saken til 
daværende (og nåværende) forsvars-
minister Anne-Grete Strøm-Erichsen 
i Stortinget 24. april 2009. Statsråden 
svarte blant annet; «La meg videre 
understreke at Forsvarets virksomhet 
er forankret i de verdier og den kultur 
og historie som det norske samfunnet 
bygger på…Det er som kjent sterke 
bånd mellom kirke og stat i Norge. Det 
er også bred politisk enighet om at vi 
skal videreføre vesentlige elementer i 
statskirkeordningen. Feltprestkorpsets 
tilknytning til Den norske kirke må 
forstås på denne bakgrunn….»

- Strategiutvalget som leverte sin 
innstilling 12. september 2012 anbe-
falte til tross for dette nok en gang 

alternativ B. Alternativet innebærer 
at tilknytningen mellom Den norske 
kirke og Feltprestkorpset oppheves. Ut 
fra et «likebehandlingsprinsipp» legger 
man til grunn at Feltprestkorpset også 
skal inkludere personell fra andre tros- 
og livssynssamfunn. Dette gjelder for 
eksempel humanetiske «sjelesørgere» 
og geistlige fra andre religioner. Visse 
kompetansekrav skal gjøres gjeldende 
– man antar utdanning av relevant 
type på bachelor-nivå bør være til-
strekkelig for tilsetting som feltprest, 
feltimam, human-etisk «sjelesørger» 
og så videre. 

- Saken er nå til behandling. Feltprest-
korpset har til hensikt å sende frem 
en anbefaling til forsvarssjefen og 
Forsvarsdepartementet. Deretter ser 
utvalget for seg at det nye Feltprest-
korpset kan hjemles i en ny kongelig 
resolusjon. 

«feltpresttjeneste og 
livssynsmangfold»

Andakt på linjen - PRT  (Foto: Stephen Olsen)
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En foregående vurdering i 2009 kom 
til samme konklusjon. Man anbefalte 
da en løsning der det nye Feltprest-
korpset ble omtalt som «Religions- og 
livssynskorpset». Vurderingen ble den 
gang lagt i skuffen etter en heller kjølig 
mottakelse både i Forsvaret og i den 
politiske ledelsen. Men etter opphevin-
gen av statskirkeordningen våren 2012 
er anbefalingen nå igjen kommet på 
bordet. 

Feltprosten har nå latt et utvalg utrede 
konsekvenser av kirke-stat forliket 
tidligere i år. Som i 2009 har han selv 
definert mandatet for utredningen. 
Utredningene er foretatt av to forskjel-
lige utvalg sammensatt utelukkende av 
feltprester. 

Dette er antakelig en av de største 
svakhetene ved dem. Så vel Forsva-
ret som Forsvarets personell – ikke 
minst vi i MKF – har forventninger 
til feltpresttjenesten. Det er derfor 
ganske spesielt at dette behandles 
som et internt faglig anliggende i Felt-
prestkorpset, der viktige grupper som 
MKF hverken er hørt eller informert. 
Utredningene lider derfor også av 
manglende perspektiv og innsikt ut 
over det teologiske fagfeltet, i tillegg til 
en overdreven tendens til teoretisering. 
Hvorfor utreder man for eksempel et 
alternativ som innebærer nedleggelse 
av Feltprestkorpset? Dette finnes det 
knapt noen som støtter, og denne løs-
ningen ligger derfor langt utenfor det 
mulige løsningsrommet.

Halvparten av den nylig fremlagte ut-
redningen er en analyse av rettsgrunn-
laget for Feltprestkorpset. Dette er en 
viktig analyse, gitt at Grunnlovens §16 
ikke lengre hjemler Den norske kirke 
som statskirke. Utvalgets slutninger 
bærer imidlertid preg av at man har 
gått seg bort i fortolkninger av det nye 

juridiske grunnlaget, uten å ta inn over 
seg hverken den politiske kontekst el-
ler Forsvarets behov. Konklusjonene 
blir derfor langt mer vidtrekkende enn 
det er grunnlag for både fra en juridisk 
synsvinkel og etter en bredere vurde-
ring av lovgivernes intensjon.

Dette er en tredje svakhet ved vurde-
ringen. Merkelig nok har man i en ut-
redning på 30 sider bare så vidt nevnt 
Forsvarets og personellets behov. Felt-
presttjenestens overordnede hensikt er 
heller ikke nevneverdig berørt. I stedet 
er det kirkerettslige ordningsspørsmål 
som står i fokus. 

Det er derfor nødvendig å liste tre vik-
tige momenter for utformingen av den 
fremtidige feltpresttjenesten, gitt Den 
norske kirkes nye stilling i forhold til 
Staten:

Personellets behov

Forsvarets personell har krav på re-
ligiøs betjening ut fra sin tro. Dette 
er spesielt viktig i en organisasjon 
som Forsvaret, der man som del av 
tjenesten står overfor spørsmål om liv 
og død. Denne retten gjelder uansett 
hvilken religion eller trosretning den 
enkelte mann eller kvinne tilhører. 
Ikke minst gjelder dette for oss som 
er kristne. Vi forventer at Feltprest-
korpset gir oss bibelsk basert kristen 
sjelesorg og oppfølging. På samme 
måte gjelder dette for medlemmer av 
andre religioner. Det er trosfrihet i vårt 
land, og Feltprestkorpset har derfor 
en oppgave i å sikre at alle får religiøs 
betjening etter sin egen tro. Slik er det 
allerede, så her er det lite som peker på 
behov for forandring. 

På den annen side innebærer dette 
også at vi vil betakke oss for «enhets-

modellen». I utredningen av 2009 vur-
derte man forskjellige former for «civil 
religion» og andre forsøk på å finne 
religiøse ritualer etc. som skulle passe 
til alle. Dette er det siste vi ønsker – 
antakelig har vi her også støtte av tro-
ende fra andre religioner. Å tvinge alle 
«religiøse» inn i én felles form er et 
overgrep mot den enkeltes tro. 

Forsvarets behov for et etisk 
grunnlag

Forsvaret som institusjon har også et 
behov for Feltprestkorpset. Forsvarets 
verdigrunnlag så vel som Forsvarsde-
partementets nye verdigrunnlag for 
Forsvarssektoren fastsetter at Forsva-
rets og sektorens verdier springer ut av 
vårt samfunns kristne og humanistiske 
tradisjon. Grunnlovens nye § 2 fastset-
ter også at statens verdigrunnlag «forb-
liver vor kristne og humanistiske Arv». 

Hverken staten Norge eller Forsvaret 
er derfor verdinøytralt, selv etter opp-
hevelsen av Statskirkeordningen. Det 
er heller ikke slik at Den norske kirke 
nå er blitt å betrakte som et hvilket 
som helst trossamfunn. Staten skal 
likebehandle alle trossamfunn, men 
Grunnlovens nye § 16 sier fortsatt at 
«Den norske kirke, en evangelisk-luth-
ersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke 
og understøttes som saadan af Staten. 
Nærmere Bestemmelser om dens Ord-
ning fastsættes ved Lov». Det er derfor 
temmelig klart at statens verdigrunn-
lag fortsatt er den kristne og humanis-
tiske arv, og at Den norske kirke har 
en spesiell samfunnsrolle i denne sam-
menheng. Dens forhold reguleres også 
ved lov. Dette står ikke i motsetning til 
den enkeltes religionsfrihet, som også 
er klart listet i den nye § 16. 

Forsvaret har derfor fortsatt både et 
behov og en hjemmel for å basere sin 

et religionsnøytralt 
feltprestkorps?

FPK har nok en gang laget en utredning der de anbefaler å nedlegge seg selv som kristen basert institu-
sjon. I stedet skal Feltprestkorpset omgjøres til en «tros- og livssynsinkluderende» tjeneste i Forsvaret. 
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etikk på et kristent og humanistisk 
verdigrunnlag. Feltprestkorpset har 
fagansvaret for etikkundervisningen 
i Forsvaret, og feltprestene ved hver 
enkelt avdeling eller fartøy har som en 
av sine oppgaver å være sjefens etiske 
rådgiver. Et religionsnøytralt Feltprest-
korps vil raskt komme i store konflik-
ter her. Hvordan kan en «feltprest» fra 
en annen religion eller et sekulært ver-
disystem undervise eller rådgi sjefen 
på basis av et kristent verdigrunnlag?  

Forsvarets behov for seremo-
nier

Et tredje forhold er den rollen kristne 
seremonier spiller i Forsvaret. Vi har 
lange tradisjoner med feltgudstjenes-
ter, kirkeparader, bønn på linja og 
ikke minst kristne seremonier for om-
komne og falne, minnegudstjenester 
og andre seremonier. Dette er viktige 
tradisjoner som bidrar vesentlig til 
ivaretakelse av personellets åndelige 
behov, i tillegg til at det bidrar til ver-
dibaserte tradisjoner av stor betydning 
for korpsånd og andre forhold som 
binder oss sammen i Forsvaret. 

Det faktum at vi ikke lengre har en 
statskirke er ikke til hinder for at vi 
fortsatt har en grunnlovsfestet fol-
kekirke der 80 % av befolkningen er 
medlemmer. Så lenge det er gode og 
reelle muligheter for fritak, ser vi ingen 
grunn til at disse tradisjonene trenger 
å komme til opphør. Dette kan uten 
større problemer hjemles i Den nor-
ske kirkes rolle som «største bruker», 
samtidig som kristne fra andre tros-
samfunn – mange av dem medlemmer 
i MKF – i de fleste tilfelle ikke har spe-
sielle innvendinger mot å delta i denne 
typen arrangementer etter Den norske 
kirkes ordninger. 

Det fremholdes fra tid til annen at 
andre land har løsninger der feltprest-
tjenesten i seg selv er religionsnøytral, 
ikke minst gjelder det for noen av våre 
nære allierte. I disse landene er det i 
noen tilfeller flere feltpresttjenester, 
eksempelvis for protestanter og ka-
tolikker. I andre land er feltprestene 
gruppert i kvoter etter inndeling ek-
sempelvis i protestanter, katolikker, 
jøder og muslimer. Sammenligninger 
med disse landene ignorerer en vesent-

lig forskjell, nemlig at de fleste av dem 
har en strengt sekulær stat. 

Feltprestenes oppgaver er i disse lan-
dene i hovedsak knyttet til ivaretakelse 
av den enkelte mann og kvinne og de-
res familier, og i noen tilfelle deltakelse 
i kollektive seremonier etc etter den 
enkeltes tro. Rollen som etisk rådgiver 
og fagansvarlig for etikkopplæringen 
er her ikke en del av feltprestens opp-
gaver. Her har vi ingen ting å skamme 
oss over – det forhold at Staten Norge 
og Forsvaret har et verdisystem fun-
dert på kristne og humanistiske verdier 
har vært en av de viktigste suksess-
faktorene for våre avdelingers innsats 
i krigshandlinger de senere årene. De 
«skandalene» media fra tid til annen 
har rapportert fra norske styrker i 
Afghanistan blir små i sammenlikning 
med de gjentatte katastrofene enkelte 
av våre allierte har gjennomgått. Ue-
tisk fremferd har der i noen tilfelle 
truet hele operasjonen. Vårt forhold 
til etikk og verdier utgjør en viktig del 
av forskjellen, og har bidratt til å gjøre 
risikoen for uetisk fremferd mindre. 
Denne styrken ved vårt Forsvar må vi 
bevare. 

Vi er derfor sterkt kritiske til forslag 
om å fjerne Feltprestkorpsets kristne 
forankring. Vi tror et kristent forankret 
feltprestkorps er langt å foretrekke 
fremfor et religionsnøytralt korps der 
etikkundervisningen vil flyte alt avhen-
gig av hvilken tros- og verdibakgrunn 
den enkelte feltprest, feltimam eller 
«sjelesørger» måtte ha. Gitt Den norske 
kirkes stilling som grunnlovsfestet fol-

kekirke i det norske samfunnet og det 
forhold at hoveddelen av befolkningen 
er medlemmer, er det ikke urimelig at 
Feltprestkorpset gjennom Feltprosten 
har en faglig og kirkelig tilknytning 
til Den norske kirke. Dette vil sikre en 
verdibase for Feltprestkorpset, og også 
motvirke at Feltprosten blir sin egen 
læreautoritet i alle tros- og verdirela-
terte spørsmål. Dette bør ikke være 
til hinder for at man innenfor denne 
rammen kan viderefører muligheten til 
å ansette enkelte feltprester fra andre 
kristne trossamfunn etter nærmere 
regler, og selvsagt også tilrettelegge for 
individuell religiøs betjening av per-
sonell fra andre religioner og livssyns-
samfunn etter behov. 

Vi vil gi Feltprosten honnør for at han 
forsøker å sikre Feltprestkorpsets rele-
vans også etter at Statskirkeordningen 
er bortfalt, men håper det er mulig å 
komme frem til ordninger som bedre 
tar vare på Forsvarets og personellets 
behov enn det utredningen fra «strate-
giutvalget stat/kirke» legger opp til. Vi 
håper en tydelig og seriøs involvering 
av grupper som MKF kan bidra til å 
sikre dette – bedre sent enn aldri. Et 
«Religions- og livssynskorps» ville 
være et dramatisk tilbakeskritt for For-
svaret. Vi vil gjøre vårt beste til fordel 
for kristne i Forsvaret, Forsvaret som 
etat og for Feltprestkorpset selv. 

Knut Are Seierstad

Flere i den norske kontingenten ved Norbatt klarte å finne seg en kjæreste i Libanon. Her fra et bryllup i 
Saqi, 1986/1987. Feltprest major Jan Otto Kvalheim står for vielsen (Foto: Forsvarsmuseet)
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Det var med sommerfugler i magen og 
stor spenning vi pakket og dro som-
meren 2011. Sommerfuglene ble raskt 
temmet og sluppet løs, og spenningen 
ble erstattet med flotte opplevelser og 
gode vennskap. Mange påstår at ame-
rikanere er overfladiske og arrogante, 
men vår opplevelse gav et annet inn-
trykk. De amerikanerne vi møtte var 
bare helt fantastiske! 

You are so great – we are so happy you 
are here - you can do it – isn’t it won-
derful – just loooove it – my dear – 
sweetie - og slik kunne jeg fortsette for 
å gjengi alle de hyggelige, velmenende 
og oppmuntrende frasene vi så ofte 
hørte rundt omkring oss, blant venner, 
på skolen, på jobb og i nabolaget. Et-
ter at vi kom tilbake har vi savnet alle 
disse hyggelige ordene og frasene. Vi 
har oppdaget at det norske språket er 
litt fattig her, eller er det bare vi som 
ikke bruker det fult ut?

US Army war college hadde ca. 300 
amerikanske elever, i hovedsak fra den 
amerikanske hæren, men også noen 
fra de andre forsvarsgrenene, samt 
noen sivile tjenestemenn og -kvinner. 
I tillegg var det ca. 70 utenlandske 
elever, og blant de utenlandske elev-

ene hadde cirka halvparten med seg 
familien sin.  Mange kjekke mennesker 
fra hele USA, og fra hele verden. Vel 
hjemme i Norge igjen setter vi stor pris 
på Skype og Facebook, som er blitt to 
viktige hjelpemidler i å holde kontak-
ten med mange av disse menneskene 
som vi ble så glade i.

Us Army hadde et fantastisk opplegg 
for oss utlendinger, gjennom hele året. 
Det inkluderte alt fra hjelp og støtte til 
hverdagsutfordringer, til informasjon 
om amerikansk kultur og tradisjoner. 
Vi ble tatt med på reiser til Washing-
ton DC og Philadelphia for å lære om 
USAs historie, og vi ble tatt med til 
Hershey sjokoladefabrikk og tilhøren-
de fornøyelsespark, der var det aktivi-
teter for alle og enhver. Skulle vi fortalt 
om alt det flotte vi fikk være med på og 
opplevde kunne vi skrevet en hel bok.

I denne omgang fokuserer vi heller på 
menigheten vi valgte.

Pennsylvania ble blant annet grunnlagt 
med den tanken at staten skulle være 
en religiøs fristat. En stat hvor det 
skulle være muligheter for alle, uav-
hengig av religiøs retning.  Enkelte an-
dre stater hadde på den tiden en over-

vekt av enkelte religiøse retninger som 
blant annet undertrykte de mindre 
representerte retningene. Carlisle er en 
liten og litt engelsk inspirert by, med 
blant annet mange røde mursteinshus. 
Den har også svært mange kirker, både 
veldig gamle og en del nye. Dette var 
også vanlig i andre byer i Pennsylvania. 
Det var kanskje halvparten katolikker, 
og resterende halvpart tilhørte ulike 
protestantiske retninger. Det var med 
andre ord mange kirker og menigheter 
å velge blant. Da vi var på ferie på vest-
kysten så vi at det var langt færre kir-
ker i hver by, men de var til gjengjeld 
mye større og av nyere dato.

Vi valgte å bli medlemmer i menig-
heten knyttet til kapellet inne i mili-
tærleiren, selv om vi ikke bodde inne i 
leiren. Menigheten der tilbød en flott 
sommerleir for unger i august, våre 
unger deltok der og opplegget var me-
get bra. Det var nok med på å påvirke 
vårt valg av menighet. I tillegg stiftet vi 
voksne først bekjentskap med voksne 
som var tilknyttet leiren. 

Carlisle Barracks Memorial Chapel 
fyller to roller, det er arena for gudstje-
nester og aktiviteter tilknyttet både en 
katolsk og en protestantisk menighet. 
Katolikkene hadde sin messe kl. 0930 
på søndager. Søndager var vår guds-
tjeneste kl. 1100, og de som ønsket det 
kunne delta på søndagsskole for alle 
aldre, også voksne, fra 0930 til 1045. 
Gudstjenestene var ikke så veldig ulik 
en norsk gudstjeneste. Det som var 
mest ulikt var kirkekoret som hadde en 
svært sentral rolle hver søndag i å lede 
allsang, men også fremføre flere sanger 
alene.

Hver søndag var det full kirke, det er 
veldig vanlig å gå til gudstjeneste på 
søndag, og vi fikk inntrykk av at svært 
mange også deltok på søndagsskole-
opplegget. Søndag ettermiddag var det 
ungdomsmøte. I tillegg ble det arran-
gert ulike temakvelder i løpet av året. 

ett år i usa
Vi, familien Mangersnes, tilbrakte skoleåret 2011/2012 i Carlisle, Pennsylvania, USA. Årsaken til dette 

oppholdet var at Jon Morten hadde fått skoleplass ved US Army War College. 

Familien Mangersnes på besøk i Wyoming; Sissel, Jon Morten, Lars Joakim, Birgit og Maria.
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Hver onsdag 
formid-
dag var det 
bibelstu-
diegruppe 
for kvinner, 
og onsdag 
morgen var 
det frokost 
med andakt 
for dem som 
ønsket det.  
Her møttes blant annet flere MCF’ere. 
Og da Phil Exner, den nye lederen i 
ACCTS (Association for Christian 
Conferences, Teaching and Service) 
besøkte Carlisle, var det hit han kom 
for å møte MCF’erne. Både Jon Morten 
og jeg fikk anledning til å møte Exner. 
Jeg møtte ham under en middag til ære 
for den avtroppende lederen Cal Dun-
lap og hans kone Linda, som ble holdt i 
Washington DC, og Jon Morten møtte 
ham på frokostmøtet da han besøkte 
kapellet i Carlisle Barracks.

Det var veldig kjekt å få ta turen dit 

og delta på denne middagen. I tillegg 
til Linda, Cal, Phil og flere andre fikk 
jeg også treffe Bernhard Kaltenbach, 
som jeg sist hadde møtt da jeg reiste til 
Colorado i 1995 for å delta på Rocky 
Mountain High.  Det ble et kjempe-
kjekt gjensyn, og vi var så heldig å få 
treffe Bernhard og kona seinere på året 
da vi dro til Colorado på skiferie.

Vi bodde ca. 3 timers kjøring fra 
White Sulphur Springs som er et 
konferansesenter som OCF (Officers 
Christian Fellowship) driver. Vi hadde 
hatt veldig lyst til å dra dit, men de 
gangene det var tilbud om familieleir 

eller tilsvarende program som passet 
oss fikk vi enten besøk fra Norge eller 
hadde planlagt en reise selv ett annet 
sted i USA. 

Både nettsiden til ACCTS og OCF kan 
være verdt ett besøk: www.accts.org og 
www.ocfusa.org.  

Oppsummert hadde vi et fantastisk år 
i USA. Vi er svært takknemlige for alt 
vi fikk oppleve og alle de flotte men-
neskene vi har fått møte og blitt kjent 
med.

Sissel Mellgren Mangersnes 

Noen suvenirer fra oppholdet vårt. Det amerikanske flagget i midten fikk vi av menigheten.

Til ettertanke: 

Jesus. Messias, Frelseren, Guds sønn, 
Menneskesønnen. Vi kan sette mange 
navn på Han som ble født julenatt, men 
det viktigste er å slippe Han inn i ditt 
liv. Det lille barnet i Betlehem vokste 
opp og ble en mann som kan bety noe 
stort for mennesker i dag, også for deg.      

- Takk for gruppen som har kommet 
i gang på Rena. Be om at det etableres 
flere MKF-grupper ved avdelingene 
våre, og husk at det holder med to eller 
tre for å danne et kristent fellesskap 

bønneliste
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull rådgi-

ver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.  (Jes 9,16)

- Takk for alt frivillig arbeid som utfø-
res i våre internasjonale organisasjoner 
og i vår egen organisasjon   

 - Be for AMCFs verdenspresident, gen 
Srilal Weerasooriya og for de 14 regio-
nale visepresidentene, spesielt for våre 
europeiske visepresidenter Torbjörn 
Boström og Brian Parker

- Be for vårt styre og vår president, 
for arbeidet med Fokus, for bønne-
virksomheten og at vi får flere aktive 
lokallag 

- Be for vår konge og den kongelige 

familien. Be for vår forsvarsminister og 
vår militære ledelse

- Be for Feltprestkorpset når det nå 
presenteres nytt innhold som er frem-
med for mange av oss 

- Be for våre soldater i utenlandstjenes-
te. 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
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Noen suvenirer fra oppholdet vårt. Det amerikanske flagget i midten fikk vi av menigheten.

Men kva skal til for å kunne mestre 
ein slik ekstrem og kompleks situa-
sjon som dette? Mange har peika på 
konkrete svakheitar innan logistikk og 
kommandokontroll. Til dømes meiner 
fleire at leiinga og koordineringa av 
slike operasjonar i større grad bør sen-
traliserast, og at prosedyrar og reglar 
for slike terrorsituasjonar må utmeis-
last betre.  Dette vil kunne sikre meir 
orden og kontroll, og dermed meir ko-
ordinert handlekraft, er påstanden.  

Sjølv fryktar eg imidlertid for at eit 
slikt behov for orden og kontroll kan 
føre til at dei politifolka som faktisk 
står i situasjonen ikkje blir raskare og 
meir kontante i si nedkjemping, men 
heller i påvente av ordrar og retnings-
linjer framstår med nøling som kan 
føre til ytterlegare tap av liv. 

Dette kan eksemplifiserast med føl-
gande retoriske vending: Ville cam-
pinggjestene ved Utøya ha evna å 
redde så mange som dei gjorde om dei 
først måtte fått tillating frå ein kom-

mandosentral i Oslo? Eller ville meir 
konkrete reglar og prosedyrar ha auka 
redningsprosenten? Svaret er truleg 
nei. Sentralen ville hatt behov for å 
bygge situasjonsbilde, og ville truleg 
óg vurdert campinggjestene som for 
utrente til å handle under slik risiko. 
Konsekvensen ville fort blitt nøling og 
fleire døde ungdomar. 

Ei forbetring av vår evne til å mes-
tre terrorsituasjonar som Utøya kan 
med andre ord kreve redusert sentral 
kontroll og færre antal reglar og pro-
sedyrar, for å skape ein organisasjon 
som ”gjer dei rette tinga, meir enn ting 
rett”. Dette krev at me er bevisste vårt 
eget behov for orden og kontroll, som 
fort kan føre til at me mister evnen til 
å handle raskt og klokt. Dette vert te-
maet for drøftinga vidare.

Linjal og reglar for å kunne be-
herske det kaotiske

Det engelske ordet "rule" har fleire 
tydingar. Ei tydning er ”regel”. Me finn 
det og igjen i "ruler", som både betyr 
”ein som styrer eller regjerer” og det 
meir daglegdagse ”linjal”. Leikar me 
oss litt med dette, får me ein som sty-
rer (ruler) som ein linjal (ruler) med 
bruk av reglar (rules). Ein linjal (eller 
leiar) som gjennom reglar sørger for 
at ting skjer snorrett, utan avvik eller 
fleksibilitet. Her ligg ein fare med re-
glar og regelstyring.

Reglar er tilbakeskuande. Reglar er 
historie og størkna erfaring, basert 
på det som var. Det gode med dette 
er regularitet og fastholding av ofte 
dyrekjøpt erfaring. At me låser hand-
lingsmønster, slik at ikkje feil blir 
gjentatt på same måte seinare. Denne 

aldri meir 22. juli 
- ein refleksjon om 
(u)regelmessigHeit

Det synest å herske brei semje om at terroristen Anders Behring Breivik burde og kunne vore stoppa tidle-
gare den 22. juli. Kritikken mot politiet og det politiske miljøet har vore krass – og dels vond lesning. My-

kje har svikta når det gjaldt som mest. 

Det har kommet ny bevissthet om militært/sivilt samarbeid etter 22 juli. (Foto: T Kjosvold, Forsvaret)

Olav  Kjellevold Olsen
Kommandørkaptein/lærer i lederskap på Sjøkrigsskolen
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regeltenkinga baserar seg på ei sirku-
lær historieforståing. Alle ting gjentek 
seg. Det som var i går blir i morgon. 
Me kan forutsjå det som skjer. Proble-
met er at dette ikkje alltid stemmer. 
Av og til, om ikkje ofte, skjer ting på 
nye og uventa måtar. Tilsynelatande 
ubetydelege hendelsar får store følger, 
identiske handlingar gir ulike resultat, 
det me trur heng saman splittast opp. 
Dette gjeld og i pressa operative set-
tingar. Her vert gjerne hovedregelen 
unntaket du ikkje forventa og forutsåg. 
Her betingar overleving god og hurtig 
tilpasning til det me ikkje kjenner frå 
før. Dette vart i høgste grad tilfellet 22 
juli ved Utøya.

Dei to organisasjonsteoretikarane Knut 
Jacobsen og Torstein Echoff beskriv to 
ulike beslutningslogikkar i organisa-
sjonar. Nokre er prega av (1) juridisk 
logikk, der regelverket styrer beslut-
ningane. Her er den sentrale (og mo-
ralske?) oppgåva å nytte rett regel til 
rett situasjon.  Andre vektlegg derimot 
(2) konsekvensane av beslutningane, 
uavhengig av regelbruken. Denne kon-
sekvensorienteringa stiller strengare 
krav til vurderingsevne og resultat. Her 
må individet og gruppa skape noko 
sjølve, ikkje berre reprodusere i tråd 
med retningslinjer. 

Politiet så vel som Forsvaret kan be-
skrivast som ein regelorganisasjon. 
Ting er stort sett standardiserte, for-
utsigbare og trygge. Det er få problem 
som ikkje kan løysast med støtte i 
regelverk og prosedyrar. Dette bidreg 

til forsvarleg drift, dersom regelverket 
vert fulgt. Og der regelverket ikkje gjev 
alle svar, kjem nye reglar og presise-
ringar til. Eit problem er imidlertid 
dei verkeleg skarpe situasjonane. Dei 
som få i både Politiet og Forsvaret 
har møtt, og som difor i mindre grad 
fargar kvardagen vår. Situasjonar som 
krev noko radikalt anna av oss enn 
vår daglege forvaltning. Situasjonar 
som fordrar kreativitet, initiativ, fan-
tasi, mønsterbryting, mot og evne til 
å utnytte handlingsrom. Det uforut-
sigbare og uregelmessige. For mange 
sett som kjernepunkt for bekjemping 
av ein motstandar. Paradokset er då at 
reglar og forvaltning, som skaper lik-
skap og forsvarleg drift, samtidig kan 
virke hemmande på evne til å kjempe i 
væpna konfliktar.

Kontroll og misstillit – eit uro-
vekkande trekk ved politi og 
forsvar?
Med reglar følger behovet for kontroll. 
I følge den tyske sosiologen Niklas 
Luhmann er reglar og kontroll insti-
tusjonalisert misstillit. Der ein ikkje 
kan stole på folk, må reglar og kon-
trolltiltak etablerast. Kontroll vert slik 
sett antitesen på tillit. Problemet er at 
eit effektivt oppdragsbasert lederskap 
betingar rom for lokale initiativ og 
kreativitet basert på tillit. Tillit til at 
den enkelte gjer si plikt uavhengig av 
detaljstyring. Kontroll kan også, para-
doksalt nok, opne for svekking av per-
sonleg ansvar. Gjennom kontrollsys-
tem vert ansvaret for våre handlingar 

på sett og vis overført til kontrollorga-
net. Det er opp til kontrollsystemet – 
og ikkje mitt moralske samvit å avgjere 
om eg er ”rein”.  

Omgjevnader skaper folk. Fortell meg 
kor du jobbar, og eg skal fortelle kven 
du er, er ei velkjent strofe frå sosialpsy-
kologien. I 1986 beskreiv KL Thorleif 
Thorsteinsson kulturen i Forsvaret på 
følgande måte: 

«I de militære skoler er vi innprentet 
en hierarkisk, sosial struktur. Vi har 
lært å underordne oss dominerende 
personer med enten naturlig eller til-
delt autoritet. Vi har lært å gi de rette 
svar, slik vår overordnede (skolevese-
net) ønsker å høre dem gjengitt.... Vi 
har lært å tilpasse oss, og opptre utad 
på en enhetlig og uniform måte. Verdi-
ene vi utvikler i slike omgivelser kan 
beskrives med følgende stikkord: Vilje 
til underordnelse. Høflighet. Disiplin. 
Properhet. Lydighet.....Alt dreier seg 
med andre ord om: Ikke gjøre feil. Ikke 
gå på grunn. Ikke overskride budsjet-
tet. Ikke utsette Forsvarets renome og 
rykte for... Ikke. Ikke. Ikke.»

Påstandane  som har versert i media 
siste året om ein fryktkultur i politiet 
kan tyde på at beskrivinga over også 
kan stå som avbildning av politiet i 
dag. Arbeidar du i ein organisasjon 
som dette, med mange reglar, er du 
prega av dette. Reglar blir viktig for 
deg, gjerne utan at du veit det sjølv. 
Ditt forhold til reglar avgjer om du 
lukkast eller ikkje i organisasjonen. Re-
gelverket, altså løysingane frå fortida, 
vert staden du søker svar på problem 
du møter på din veg. Dette  bidreg 
til tryggleik, likskap – og ofte solide 
beslutningar.  Problemet oppstår når 
situasjonen du står i anten ikkje gir deg 
tid til å konsultere regelverket, eller 
problema ikkje er dekka av regelverket. 
Då står regelmennesket forlatt, utan 
andre støttepunkt enn seg sjølv. Det 
kan bli overveldande.  Dette kan ha 
vore situasjonen ved Utøya 22. juli.

Dei vanskelege sjølvstendige 
valga

I følge psykologen Paul Moxnes er fri-
dom eit tveegga sverd for mennesket. 
Med fridom frå reglar og strukturar 

Vakt utenfor Stortinget etter terroranslaget 22 juli i fjor (Foto: T Kjosvold, Forsvaret)
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føl angst. I møte med angstskapande 
handlingsrom strevar mennesket et-
ter faste holdepunkt og tryggleik. Ein 
sjanse til å sleppe sjølvstendige valg. 
Gjerne i form av regelverk forankra 
utanfor ein sjølv. Dostojevskij beskriv 
mennesket sin frustrasjon over å måtte 
ta sjølvstendige valg utan ytre styring 
i  Brødrene Karamasov. Her lar han 
Storinkvisitoren anklage Jesus for å ha 
gitt mennesket for mykje fridom: ”Ja, 
alt dette har Du gjort, og alt skjedde 
i frihetens navn. Men jeg gjentar at 
menneskene bare trakter efter hurtigst 
mulig å finne noen som kan ta frihe-
tens byrde fra dem…Du burde gitt 
menneskene et fast grunnlag, så deres 
samvittighet kunne blitt beroliget en 
gang for alle”. Reglar set oss med andre 

ter 14 dagar vart loppene slepte fri. Det 
tankevekkande var at loppene hadde 
endra seg i løpet av tida i boksen. Dei 
fortsatte nemleg med å hoppe 50 cm, 
sjølv utan lokket som hinder. Reglar 
og prosedyrar kan vera eit slikt lokk, 
som legg bånd på vår evne til å utrette 
ting. Både på godt, og på vondt. Ein 
organisasjon med mange og strenge 
reglar vil ha mange glasstak som be-
grensar handlingsrom og etter kvart 
også handlekraft. Dette kan bli ei form 
for tillært hjelpeløyse, som fort snik 
seg innpå oss utan at me merkar det 
sjølve. I verste fall fører dette til at me 
ikkje gjer rett, når situasjonen krev at 
me beskyttar og verner dei som treng 
vår hjelp.

ord fri frå angsten knytta til risikoen 
med å feile på sjølvstendig grunnlag. 

Eit menneske som er for regelavhengig 
står imidlertid i fare for å fastholde 
reglar, uavhengig av moralsk substans. 
Reglane og regelmessighet, som ledd 
i orden og struktur, vert eit mål i seg 
sjølv. Som motsats til anarki og kaos. I 
eit slikt regelsamfunn vert det å gjera 
ting rett fort viktigare enn det å gjere 
det rette. Rettferdiggjering av eigne 
handlingar viktigare enn rettferd.

Ein vandrehistorie frå sosialpsykolo-
gisk forsking kan lære oss ei viktig lek-
se. Eit forsøk gjekk ut på at ein putta 
lopper som kunne hoppe om lag ein 
meter høgt inn i  ei eske på 50 cm. Et-

Årskonferansen 2013
Vi møtes på Sjøkrigsskolen i Bergen 19-21 april. 

Drangedal sommeren 2013
Vi holder på tradisjonen og inviterer til langweekend hos fami-
lien Karlsen på Hoseid gård 4-7 juli 

Rocky Mountain High - RMH 
Vår amerikanske storebror OCF arrangerer spennende og inn-
holdsrike høyfjellsopplevelser i Colorado hver sommer. Her 
garanteres det både fysisk og åndelig påfyll i løpet av en ukes 
opphold i felt. Det er flere uker å velge på, sjekk nærmere på: 
www.springcanyon.org/rmh

verdt å merke seg

AMCFs verdenskonferanse 2014
Neste verdenskonferanse holdes i Syd-Afrika i november 2014. 
Planene for konferansen er godt i gang, og et treningsprogram 
for vertskapet er utarbeidet. Det er besluttet å bruke et skip 
med 1000 lugarplasser som flytende hotell under konferansen.
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internytt
MMI – Military Ministries Inter-
national 
MMI arbeider blant militære i Europa, 
Asia, Midt-Østen og Afrika, og har 
klare mål om fellesskap mellom ulike 
kirkesamfunn. All One in Christ Jesus 
er ikke bare et tomt slagord, det er et 
reelt mål som det arbeides aktivt mot. 

På et ledermøte i MMI nylig ble det 
lagt frem en rapport om europeisk 
kirkehistorie, og her ble det satt fokus 
på hva som skiller; kvinnesyn, sølibat, 
kirkeledelsens autoritet, liturgier, sa-
kramenter, tradisjoner, bibeloverset-
telser, misjon osv. Denne grundige 
gjennomgangen vil danne grunnlag 
for videre satsning mot nærmere enhet 
mellom europeiske kirkesamfunn. Og 
vi har erfart at fellesskap mellom ulike 
konfesjoner blant kristne militære har 
smitteeffekt til den sivile verden. 

Men det er dessverre mange eksempler 
på at det er langt igjen før troende fra 
ulike kirkesamfunn kan rekke hveran-
dre hånden som brødre og søstre, slik 
vi har sett det som en selvfølge bl. a. 
i vårt land og vår organisasjon. Men 
innen mcf-familien, dvs. organiserte 
kristne militære fellesskap, begynner 
ting å skje i flere land. Så får vi leve 
med at det inntil videre er nødvendig 
med egne mcf-grupper for katolikker, 
protestanter og ortodokse.  

MMIs teamledere og frivillige med-
arbeidere arbeider bevisst med sine 
kontakter i de forskjellige områdene. 

Og det er like naturlig med bønn og 
samtale med en eller to soldater i en 
leir som et møte med kirkeledere og 
ministre. Og til tross for at vi nå har 
mcf-organisasjoner i mer enn 140 
land over hele verden er det fortsatt 20 
europeiske land som mangler en slik 
organisasjon.

”Invasjon” på Balkan
MMIs teamleder for Europa, Grozdan 
Stoevski arrangerte i sommer en rund-
tur på Balkan sammen med bl a MMIs 
leder Jos McCabe.  Grozdan er selv 
fra Bulgaria, så dette var nærmest en 
rundtur i hans bakgård. Teamet hadde 
møter med militære i Bulgaria, Serbia 
og Kroatia, og de kunne først glede seg 
over et møte med et nyetablert kristent 
fellesskap i Bulgaria. Dette fellesskapet 
er i hovedsak protestantisk, men øn-
sker å få med ortodokse kristne. 

I Serbia traff teamet to kristne fly-
gere, den ene er ortodoks, den andre 
romersk-katolsk, og hans kone er 
protestant. Et lite eksempel på det øku-
meniske arbeidet som MMI satser på. 
Deretter ble det et møte med forsvars-
ledelsen i Beograd, med etablering av 
en serbisk feltpresttjeneste som tema.  

I Zagreb bodde teamet i en baptistme-
nighet og hadde meget nyttige samta-
ler med den katolske militærbiskopen. 
Han fortalte bl a om årets militære 
pilegrimsreise til Lourdes. 

Den arabiske våren 
- er dessverre blitt til noe helt annet, 
spesielt i Egypt og Syria, med trakas-
sering, forfølgelse og drap av kristne. 
Vi vet at det også er kristne soldater i 
disse landene, og i andre arabiske land. 
Disse opplever også forfølgelser og sto-
re problemer i dag, og det er all grunn 
til å be for dem. 

Interaction – Rocky Mountain 
High (RMH)
Hver sommer legges det opp flere 
RMH-tilbud, ett av disse kombineres 
med et internasjonalt lederskapspro-
gram, kalt Interaction.  Dette er altså et 
opplegg med full bredde når det gjel-
der fysiske utfordringer, bibelstudium 
og lederskap – med praktiske øvelser. 
Sist høst deltok en gruppe unge offise-
rer fra Den dominikanske republikk, 
Madagaskar, Mauritius og USA. Alle 
uttrykte meget stor begeistring for de 

to ukene på og ved retreatstedet Spring 
Canyon i Colorado.

Økonomisk støtte
Det er opprettet en egen konto for 
støtte til våre misjonsorganisasjoner 
ACCTS og MMI. Se nederst på s. 15. 

Besøk hos biskop Porfirje, som arbeider for etablering av feltpresttjeneste i Serbia. Tv: 
Grozdan Stoevski, th: Jos McCabe og Mike Terry fra MMI

Deltakere i Interaction – RMH 2012
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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 militære orga-

nisasjoner 
(MCF) i mer 
enn 140 land, 
og har som 
motto All 
One in Christ 
Jesus. AMCF 
ledes av en 
president og 
14 regionale 
visepresiden-
ter. AMCFs 
verdenspresi-
dent er gene-

ral Srilal Weerasooriya fra Sri Lanka. 
Oblt Torbjörn Boström fra Sverige er 
visepresident 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 
organiserte 
fellesskapene 
har ACCTS 
kontakt med 
enkeltperso-
ner i mange 
land hvor det 
ikke er tillatt 
å bekjenne 
troen på 

Kristus i forsvaret. ACCTS har sitt ho-
vedkontor i Denver, Colorado i USA. 
ACCTS' misjonsvirksomhet drives me-
get 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 fri-
gjøringen av Østeuropa har MMI 
fått være med på en fantastisk 

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.

Vår president Arnvid Løvbukten 
sitter i styret for MMI.

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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