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Hilsen fra presidenten

i fokus
Også denne gang ønsker vi å slå ring 
om den delen av den kristne kultur-
arv som finnes i Forsvaret. I forrige 
nummer var det Feltprestkorpsets 
livssynsnøytral prestetjeneste, nå har 
vi fått Stålsett-utvalget i fanget. Jeg har 
kommentert den, og konkluderer med 
at i alle fall den delen som handler om 
Forsvaret står til stryk. 

Siden sist er det også kommet en me-
get relevant bok, skrevet av Henning 

Mella. Den 
omtales i våre 
spalter, og vi 
har også med 
noen Afgha-
nistan-bilder, 
tatt av nettopp 
Mella. Gutten 
på forsiden er 
ett av dem. 

Dette er siste 
nummer med 
meg som 
redaktør. Jeg 

hadde den funksjonen de første 
årene etter oppstarten i 1982, og 
overtok stafettpinnen på nytt 
i september 2001. Det er blitt 
44 nummer siden den gang, 
og nå er det naturlig å si 
stopp. Det er godt for både redaktør 
og organisasjon at det skjer et skifte. 

Jeg påtok meg oppgaven med Fo-
kus fordi jeg var overbevist om at 
et medlemsblad av denne typen har 
en viktig funksjon i en organisasjon 
som MKF (da het det KBS). Man kan 
diskutere form og innhold, og det 
har man også gjort. Da jeg tok over 
sammen med layoutmedarbeider Stei-
nar Høyland i 2001 endret vi mye. Nå 
er tiden moden for en ny vurdering av 
hva man vil med bladet, hvordan det 
skal se ut, og hva det skal inneholde. 

Jeg vil takke for følget til alle trofaste 
lesere, og jeg vil takke bidragsytere 
som har skrevet artikler. Jeg vil også 
takke medarbeider Stephen Olsen som 
har deltatt aktivt i redaksjonen i to år, 

og til vår unge formgiver Nadja Røn-
ningstad, som har laget de siste num-
rene. Fokus er vår største utgiftspost, 
og jeg vil også takke dere som har støt-
tet MKF økonomisk. Samtidig må jeg 
få lov å si at jeg synes at jobben med å 
få inn stoff ofte har vært meget tung, 
og ikke alltid like motiverende.  

Jeg vet ikke hva som nå skjer, men 
håper at Fokus lever videre – i en eller 
annen form. Etter min mening har bla-
det fortsatt en viktig funksjon.

Tormod Berger

Militært kristent fellesskap bærer et 
navn som skal beskrive mye av hensik-
ten og målsettingen med denne virk-
somheten. Fellesskapet eller nettverket 
består primært av folk med tilknytning 
til Forsvaret. Og det er kristent. Hva 
betyr så det?

Dypest sett betyr det at vi er en gjeng 
som mer eller mindre følger etter Kris-
tus. Han sa jo «følg meg».  Millioner 
har valgt, og velger å følge ham i dag 
fordi det er et livsviktig valg, både for 
dette livet og det kommende. 

Hvem er egentlig Jesus Kristus? Kjen-
ner vi ham? Hans mange navn (flere 
hundre) i Bibelen gir et godt innblikk.  
Her kommer noen få smakebiter som 
du kan tygge litt på:

Guds mektige sønn. Veien. Sannheten. 
Livet. Hyrden. Læreren. Kjærlighet. 
Venn.  Forbederen. Frelseren. Guds 
hellige tjener. Vår rettferdighet. Lovens 
ende og mål.  Redningsmannen. So-
ningsofferet. Fredsfyrsten. Guds lam. 
Snublesteinen for jøder.  Hjørnesteinen 
på Sion.  Jødenes konge. Messias. Dår-
skap for hedninger. Herren over jor-
dens konger. Kirkens hode. Herre over 
alle. Den salvede. Troens opphavs-

mann og fullender. Den førstefødte av 
de døde. Herlighetens Herre.

Jesus Kristus er i går og i dag den sam-
me, ja til evig tid. Hans innbydelse til å 
følge ham står så lenge det er pust i vår 
nese. Jeg har erfart at hans navn er san-
ne og reelle, de er ikke oppfunnet av 
noe menneske. Jesus lever, og ønsker å 
vekke til live vår ånd. Det skjer når vi 
sier 100 % ja til ham. Militært kristent 
fellesskap rommer både fenriken som 
er nysgjerrig på hvem Jesus Kristus er 
og kokken som lever helt med ham 
hver dag.  Join in! mkf.no

kristen?

Forsidebilde: Henning Mella
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I år vil MKFs årskonferanse finne sted 
på Sjøkrigsskolen i Bergen. Vi gleder 
oss til å samles i Bergen, og håper ikke 
minst mange av våre medlemmer og 
støttemedlemmer lokalt får mulighet 
til å delta! Spesielt vil vi ønske velkom-
men interesserte som ikke tidligere har 
deltatt på arrangementer i MKF, og 

som gjerne vil bli bedre kjent med fel-
lesskapet vårt. 

Programmet vil bli variert og godt – i 
år vil vi lørdag formiddag ha en fag-
lig innledning ved feltprost Alf Petter 
Hagesæther om Feltpresttjenestens 
fremtidige innretning. Dette spørs-

målet er nå oppe til debatt, 
ikke minst som følge av end-
ringene i Den norske kirkes 
tilknytning til staten. Utfallet 
er ikke på noen måte gitt, 
og dette er et spørsmål der 
vi i MKF gjerne vil gjøre vår 
stemme hørt. Dersom du har 
meninger om dette har du 
nå anledningen til å fremme 
dem direkte for Feltprosten!

Både fredag og lørdag blir 
det kveldsmøter, med variert 
og oppbyggelig innhold. Det 
blir også en bibeltime ved vår 
president Arnvid Løvbukten 
lørdag morgen. Lørdag et-
termiddag vil vi bruke et par 
timer på de vanlige årsmøte-
forhandlingene. Søndag vil 
vi delta ved gudstjenesten i 
kapellet på Haakonsvern, før 
konferansen avsluttes etter 
kirkekaffen. 

Mye tid er også avsatt til det 
som kanskje er viktigst under 
årskonferansene – nemlig fel-

lesskapet. Her er det mulig å bli bedre 
kjent med andre kristne med tilknyt-
ning til Forsvaret, slik at vi bedre kan 
bygge hverandre opp og be for hveran-
dre gjennom året. Alle generasjoner vil 
være representert, aktive og medlem-
mer av reserven i tillegg til ektefeller 
og noen barn. Det blir et lite barnepro-
gram lørdag ettermiddag. 

Innkalling med mer detaljert program 
og administrative detaljer skal være 
sendt til alle kjente e-post adresser når 
dette bladet kommer i postkassene. I 
tilfelle du ikke har mottatt innkalling 
kan du ta kontakt med MKF på leder@
mkf.no eller telefon 90 75 74 47. 

Knut Are Seierstad  
styreleder

Årskonferanse pÅ 
sjøkrigsskolen 19. – 21. april!

Feltprost Alf Petter Hagesæther innleder til samtale

Søndag blir det gudstjeneste i Håkonsvern kirke.
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47 ledere fra 18 land i tillegg til USA 
var ny rekord for denne samlingen. 
Spesielt positivt i år var rapporter om 
vekst i et nytt fellesskap i Italia, samt 
ny vekst i Nederland og Tyskland etter 
en periode med lav aktivitet. 

Et av de mest omfattende arbeidene i 
Europa skjer i Ukraina. MKF og det 
ukrainske fellesskapet har hatt gode 
kontakter i mange år, og det er impo-
nerende å se hvordan evangeliet for-
kynnes med frimodighet til ukrainske 
militære til tross for mange vanske-
ligheter. Den mangeårige lederen for 
Ukrainas MCF Vasyl Khimich og hans 
kone Valentyna forteller at de ukentlig 
blir invitert til å forkynne evangeliet og 
orientere om fellesskapet ved militære 
enheter. Begge arbeider på heltid i fel-
lesskapet. Forholdene i Ukrainas for-
svar er vanskelige, og det er for tiden 
rykter om reduksjoner i strukturen. 

To ganger i året gjennomfører Ukrai-
nas MCF et «Pray & Plan» møte med 
40 – 60 lokale ledere og representanter 
fra regionene. De har også et omfat-

tende program med lokale fellesskap 
og nasjonale begivenheter. Spesielt om 
sommeren gjennomføres det to «Eng-
lish language training camps», der 
ungdom fra militære familier og unge 
befal og soldater samles for leiraktivi-
teter, bibelstudier og engelsk-trening. 
Disse er meget populære. I tillegg har 
de også to sommerleire for familier på 
Krim-halvøya. En leir i telt og en an-
nen i et stort sommerhus. 

De viktigste deployeringene utenlands 
for det ukrainske forsvaret er for tiden 
i Liberia, Congo og Kosovo. For tiden 
er det ingen medlemmer deployert, 
men når de drar får de med seg mate-
riale til omdeling, slik som fellesska-
pets avis, en kalender med bibelsteder 
etc. Det er ingen organisert feltpresttje-
neste i Ukraina, men det arbeides for 
å få dette til. Det er mange kirkesam-
funn i landet, og også politiske forhold 
som spiller inn. Men det er nå støtte 
fra politisk hold for etablering av en 
tverrkirkelig feltpresttjeneste. Inntil det 
skjer har en del menigheter nominert 
noen av sine pastorer som spesielle 
representanter til militære avdelinger, 
der de kan støtte dem av personellet 
som ønsker det. 

Etableringen av en ukrainsk feltprest-
tjeneste er et forbønnstema, sier Vasyl. 
Det samme gjelder utfordringen vi alle 
deler – å involvere den unge generasjo-
nen soldater og befal i fellesskapene. 

Knut Are Seierstad

Militær kristen vekst i europa
I flere land i Europa er det nå fremgang i det militære kristne arbeidet. Dette kom frem på den årlige sam-

lingen for ledere av europeiske militære kristne fellesskap i Lübbecke, Tyskland i slutten av februar.

Valentyna og Vasyl Khimich
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leder
Kjære MKF venner

Henning Mella utga nylig sin bok 
«For konge og fedreland». I boken gir 
han sin beretning om tjenesten som 
grenader i Telemark bataljon, og en 
deployering til Afghanistan i 2009/10. 
Under tjenesten i Afghanistan ble han 
stilt ansikt til ansikt med mange av 
de etiske og personlige utfordringene 
mange andre i Forsvaret bare har et 
teoretisk forhold til. 

Henning legger ikke skjul på sin 
kristne tro. I VG Helg ble han inter-
vjuet under overskriften «Troende til å 
drepe». Noe av det beste med boken er 
at den ikke bare er en soldats beretning 
fra kampoperasjoner, den er også en 
meget reflektert beretning. Bedre enn 
de fleste klarer Henning å sette opp-
levelsene i en sammenheng, og gjøre 
sine egne etiske og personlige vurde-
ringer av hendelsene han har vært med 
på. 

Slik sett viser han noe av det beste ved 
Forsvaret. Gjennomgående er våre 
soldater, grenaderer, befal og offiserer 
reflekterte og tenkende mennesker. 
Dette skal vi ikke ta for gitt – det skyl-
des mange forhold, blant dem at vi har 
en kristent basert verdiarv å bygge på i 
Forsvaret. 

Boken burde også leses av Forsvarets 
ledelse, og av Feltprestkorpset. Tiden 
Henning Mella tjenestegjorde i Afg-
hanistan falt sammen med den såkalte 
«Alfa-saken». Forsvaret hadde latt et 
pornoblad få lov til å følge en avdeling 
fra Telemark bataljon, og ikke over-
raskende ble de følgende reportasjene 
en skandale. Reaksjonen fra Forsvarets 
ledelse var meget kraftig – og den var 
rettet mot soldatene i felten. Vi har 
også tidligere kommentert dette her 
i bladet (Fokus 3/2010). På bakken i 
Afghanistan ble saken oppfattet ganske 
annerledes. Reportasjene i VG og Alfa 
var ikke overraskende sterkt forvrengt 
i forhold til de faktiske forhold slik 
soldatene selv opplevde dem. Fordøm-
melsen fra Forsvarets ledelse og de 
kritiske uttalelsene fra blant andre felt-
prosten ble av soldatene oppfattet som 
å bli latt i stikken av dem som hadde 
sendt dem ut på skarpe oppdrag. 

Slik sett blir dette en leksjon i etikk og 
ledelse også for Forsvarets ledelse. Lo-
jalitet skal ikke bare gå oppover, men 
også nedover i rekkene. Det er ledel-
sens ansvar å sørge for at lederskap og 
etiske standarder er på det nivå de skal 
være, men det er også ledelsens ansvar 
å sørge for at mannskapene i front får 

den beskyttelse (eksempelvis fra me-
dia) og den støtte de trenger når det 
røyner på. 

På årskonferansen i Bergen 19. – 21. 
april planlegger vi å diskutere disse 
spørsmålene nærmere. Vi har et pro-
gram med mye åndelig og faglig påfyll, 
samtidig som det blir god anledning 
til å bli bedre kjent med andre i MKF. 
Jeg anbefaler så mange som mulig å 
benytte anledningen til å delta på års-
konferansen, og ser frem til å se dere i 
Bergen!

Vennlig hilsen

Military Ministries International 
(MMI) arbeider for evangelisering og 
styrking av militære kristne fellesskap i 
mange land. MMI har sin base utenfor 
London, og deres styre har tradisjonelt 
bestått av sivile og militære briter. Vår 
president Arnvid Løvbukten brøt dette 
mønsteret da han ble valgt inn i styret 
høsten 2010 som den eneste ikke-brite. 
Nå har han fått følge med Janet Seier-
stad, som foreløpig er innvalgt for en 
prøveperiode på ett år. Janet har bak-
grunn fra vår amerikanske storesøster 

OCF, og er medlem av MKF. Hun sier 
at hun går til denne viktige oppgaven 
med håp om å bidra til påvirkning av 
mennesker i Guds rike. 

Både MMI og den USA-baserte or-
ganisasjonen ACCTS (se s 15) er 
misjonsorganisasjoner som baserer 
feltarbeidet hovedsakelig på frivillige 
medarbeidere. Dette betyr at organisa-
sjonene kan utrette mye innenfor små 
budsjett. Mye av arbeidet skjer også på 
prosjektbasis, dvs med kortvarige opp-
hold og hyppige reiser.

janet seierstad til MMi-styret



6

Det var ingen som den gang reagerte 
når kommanderende general henviste 
til Guds storhet. Men nå har vi fått 
Stålsett-utvalget som skal rydde opp i 
slike forhold! Vi skal sikres nøytralitet 
og likebehandling. Det skjer ved at alle 
tradisjoner som kan føres tilbake til 
Kirken og den kristne tro skal skrin-
legges. Men alle soldater skal likevel ha 
rett til livssynsmessig veiledning i tråd 
med egen overbevisning. Prester skal 
ikke ha noen særstilling, og de skal i 
alle fall ikke være tradisjonsbærere el-
ler etiske veiledere. Livssynsnøytralitet 
skal være det hellige prinsipp, selv om 
utvalget kaller det ”livssynsåpenhet”. 
Når det gjelder spørsmålet om Gud i 
Forsvaret er det i alle fall liten åpenhet 
å spore hos Stålsett & co. 

Nå er det mange av oss som setter stor 

pris på at Gud og Kirken fortsatt står 
sterkt forankret i Forsvaret. Like natur-
lig som at vi har et korsmerket flagg er 
det å høre at norske soldater fortsatt 
fremsier det gamle kongeønsket: ”Gud 
bevare Kongen og fedrelandet”.  Før 
jul ble det holdt 120 kirkeparader. 
En av dem var i Oslo domkirke med 
Kongen og 600 vernepliktige til stede. 
Gardesjefen uttalte etter kirkeparaden: 
"Kirken er et sted hvor vi i Forsvaret 
kan hente styrke" Han ønsket at Kirken 
fortsatt skal være sterkt til stede i For-
svaret. 

Jeg er overbevist om at gardesjefen 
uttrykker et bredt ønske om å bevare 
kristne tradisjoner og kultur. Jeg tror at 
militære ledere har så mye bakkekon-
takt og vel utviklede sosiale og etiske 
antenner at de skjønner behovet for 

Kirkens nærhet, ikke minst i kamp-
situasjoner. Her handler det om liv 
og død, savn, smerte, frykt, men også 
glede og vennskap. Kirkens menn og 
kvinner, feltprester og kristne kolleger, 
har en oppgave som er stor, og det vet 
befalet og Forsvarets ledelse.   

Utvalgets mangel på kontakt med det 
virkelige liv er slående. Utvalget er ikke 
representativt for folk flest, og det må 
jo bli et merkelig resultat når man skal 
prøve å forene humanetikere og perso-
ner med ulike religioner. Jeg sitter med 
inntrykk av at man ofte har prøvd å 
finne kompromisser mellom religioner 
og livssyn. Dette gir et resultat som 
helt klart ligger langt fra oppfatningen 
hos folk flest. Utvalget sier at de øn-
sker et samfunn basert på et religiøst 
”både/og”, men legger i stedet opp til 
”ingen av delene”.

Vi fikk jo markert dette tydelig da vår 
kulturminister, med muslimsk tro, 
ved mottaket av utredningen ga klar 
beskjed om viktigheten av å bevare 
den kristne kulturarven. ”Norge har 
en kristen-humanistisk kulturarv. Den 
bærer vi med oss videre”. Underfor-
stått: Vi skal beholde den kristne kul-
turen, ritene og tradisjonene samtidig 
som viser respekt for dem som tenker 
annerledes eller har en annen religion. 
Dette er det mulig å forene! 

Stålsett-utvalget mener at det i dag er 
en uakseptabel kobling mellom Kir-
ken og Forsvaret. Begrunnelsen går 
i særlig grad mot en påstått kirkelig 
”legitimering” av Forsvaret. Vårt Land 
fulgte opp akkurat dette aspektet og 
mente at Den norske kirke er for sterkt 
integrert i Forsvaret. Og – av alle ting, 
brukte avisen det tyske naziregimets 
”Gott mit uns” som et eksempel på 
hva vi har i vente i vårt forsvar. Denne 
uhyrligheten viser hvor langt unna 

livssynsnøytralitet uten 
bakkekontakt?

Da proklamasjonen om Kongens og regjeringens reise til England ble lest over norsk radio 9 juni 1940, ga 
general Otto Ruge en dagsbefaling som endte med: ”Vent og tro, og husk det gamle ordet: Vår Gud han er 

så fast en borg.”
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virkelighetens verden man kan ope-
rere. Ikke bare hos Stålsett, men også i 
avisen Vårt Land! Med uttalelser som 
om Forsvaret er en suspekt bevegelse 
uten skikkelig politisk forankring. Det 
kom også raske reaksjoner fra Oslo 
biskop og feltprosten, og fra vår egen 
styreleder.  

Stålsett-utvalgets uttalelser om livs-
synsnøytralitet har dessverre solid 
støtte i utredningen fra feltprostens 
fagråd i 2009 om et livssynsnøytralt 
feltprestkorps. Feltprestkorpset kom 

med en ny intern utredning om dette i 
høst. Stålsett tar dette utspillet fra den 
interne utredningen i FPK til sitt bryst, 
tydeligvis uten å ta i betraktning at 
både forsvarssjef og statsråd den gang 
gikk sterkt imot utspillet, og at en lang 
rekke andre instanser også sterkt frarå-
det en endring.  

Stålsett-utvalget ønsker altså å fjerne 
alle religiøse ritualer i Forsvaret: Reli-
giøse ritualer bør etter utvalgets vur-
dering ikke gjøres til felles uttrykk for 
Forsvarets kollektive verdigrunnlag. 
Det aksepteres hverken at en religion 
har forrang når det gjelder ritualer, el-
ler at det innføres nye felles-religiøse 
seremonier, noe som dessuten ville 
være en fornærmelse mot alle troende, 
uansett religion. Det er altså ikke bare 
kirkeparader og bønn på linja som skal 
fjernes, Kongeønsket vil også bli lagt i 

søppeldunken! 

Utvalgets uttalelser om Forsvaret og 
Kirken omfatter også andre viktige 
sider enn ritualer og tradisjoner. Det 
gjelder ikke minst spørsmål om re-
ligiøs betjening av soldater. Utvalget 
understreker betydningen av at denne 
tjenesten virkelig fungerer, og det må 
vi selvfølgelig si oss enig i: Den situa-
sjon som en soldat eller befal er i, der 
en kan komme i en kampsituasjon og 
risikere å bli såret eller dø, tilsier at det 
er en spesielt viktig plikt for samfunnet 

at det legges til rette for at tros- og livs-
synsbehov blir dekket.  

I FPKs utredning fra 2009 var det satt 
opp tre alternativer for en fremtidig re-
ligiøs tjeneste, og Feltprestkorpset selv 
går altså inn for det livssynsnøytrale 
alternativet. Det samme har også en 
del frikirkesamfunn 
og selvsagt Human-
etisk forbund. Utvalget 
viser til et interessant 
innspill fra tidligere 
feltprest, major og 
monsignore Torbjørn 
Olsen, katolsk prest 
som ikke fulgte sin 
kirkes syn, men ønsket 
å opprettholde dagens 
ordning, med Den 
norske kirkes spesielle 
ansvar for tjenesten.  

MKF har arbeidet for det samme sy-
net, slik det også kom frem i forrige 
nummer av Fokus. Vi har også sendt et 
brev til forsvarsministeren, hvor vi har 
redegjort for vårt syn. Og MKF kom-
mer dessuten til å gi vårt innspill til 
Stålsett-utvalget. 

Vi har tidligere sett eksempler på at 
politikere og embetsverk opererer i 
et helt annet univers enn soldatene 
i skarpe oppdrag. Den virkeligheten 
som våre soldater opplever er ikke fylt 
med nøytralitet og holdningsløshet. 

Her er verdier, fellesskap, 
samhold og trygghet viktig. 
Soldater i internasjonale 
operasjoner møter en re-
ligiøs virkelighet hvor 
hverken nøytralitet eller 
humanetikk er gangbar 
valuta. I tillegg opplever vi 
at oppslutningen om felt-
gudstjeneste er meget stor, 
og at feltpresten er en viktig 
person. 

Det fremkommer tydelig av 
det som uttales, og ordene 
som velges, at utvalgets 
medlemmer langt fra for-
står hvordan man tenker 
og handler i Forsvaret. Skal 
man kritisere en kultur, må 
man også lære den å kjen-
ne. Og når man i tillegg vil 
prøve å endre på den blir 
det ekstra ille. Dessuten: 
Hvorfor skal man forandre 
på noe som fungerer bra? 

Mitt hovedinntrykk av Stålsett-utval-
gets utredning, i alle fall den delen som 
omhandler Forsvaret, er at den står til 
stryk! 

Tormod Berger
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– Jeg vet at når jeg er sliten eller føler 
meg alene så er det alltid en som pas-
ser på meg og sørger for meg. Troen 
kan gi meg bedre innsikt og vise me-
ning til oppgaver som kan virke kjede-
lige, sier Silje.

Møte med afghanerne
Silje synes det har vært spennende å 
oppleve landet, folket og kulturen. 

– Det jeg har sett har gjort inntrykk. 
Folk har et helt annet livsgrunnlag enn 
det vi nordmenn har. Det at de lever 
under stor usikkerhet knyttet til frem-
tiden, egen inntekt, mat på bordet og 
styresett. Jeg har jobbet litt med afgha-
nere som får arbeid av ISAF styrkene. 
Noen uttrykker bekymring rundt hva 
som venter dem når ISAF drar og de 
må finne nye oppdragsgivere, sier hun.

Hun legger til at afghanere er generelt 
veldig hyggelige.

Innsatsen i Afghanistan
– Min oppfatning er at norske militære 
gjør en viktig jobb i Afghanistan, spe-

sielt med tanke på det å lære opp afg-
hanske militære og politistyrker.

Hun sier at hennes største utfordring 
i Afghanistan er veldig høyt arbeids-
tempo. De jobber hver eneste dag, 
uten fridager eller helg i flere måneder 
i strekk. 

– Det blir ofte lite tid til seg selv og bi-
bellesing. Men korte bønner i hverda-

gen, små bønnesvar og samtaler 
gir vel så god oppmuntring.

Silje beskriver et godt fellesskap 
blant de norske militære og 
spesielt tett til dem hun jobber 
sammen med i leiren. 

– Det er også kjempebra å se at 
veldig mange søker til kapel-
let hver søndag og deltar på 
gudstjeneste. Jeg har også hatt 
samtaler med andre soldater og 
kolleger om tro. 

Det har vært viktig å bidra på 
det mellommenneskelige plan 
i et fellesskap som er tett, men 
ikke alltid med så personlige 
relasjoner.

Den Hellige Ånd veileder
–  Alt som skjer rundt meg er 
verken på grunn av eller på 

tross av min tro eller sannheten om 
Jesus.  Men det går ofte en takk til Gud 
for at ting legger seg til rette og for at 
jeg er velsignet. Samtidig ber jeg hver 
dag om velsignelse for folk rundt meg.

– Gud har sagt at det vi ber om skal vi 
få. Er vel ikke akkurat snakk om å få 
alt en har lyst på. Men jeg har alltid fått 
hjelp når jeg har trengt det, ikke alltid 
det jeg trodde, og av og til mer enn jeg 
hadde håpet, fortsetter Silje.

Oppmuntring i hverdagen
– Jeg har ikke noe enkeltstående skrift-
sted, men for noen uker siden hadde vi 
en sang på gudstjenesten som jeg har 
tatt vare på.  Sangen heter You Raise 
Me Up og jeg liker teksten veldig godt.

Silje nevner at MKF-deployeringsmin-
nepinnen og innholdspakken på den 
har vært nyttig.

– Jeg har hørt en del på deploy-
eringspinnen ja, det har vært fint å ha 
og en god avkobling. Det blir mer som 
"ord for kvelden". Flere ganger har en 
tale vært til inspirasjon, og truffet bra i 
den situasjonen jeg har vært i, avslutter 
Silje fra Afghanistan.

SO

Min afgHanistan-Hverdag
MKF-medlem Silje Myrholt tjenestegjør for tiden i Afghanistan. Troen hjelper henne i hverdagen.
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Boken balanserer historiene til men-
nesket Henning og soldaten Mella. Le-
seren får i begynnelsen et kort innblikk 
i forfatterens oppvekst i Sarpsborg på 
1990-tallet. Historier fra forfatterens 
nære familie senere i boken er vinklet 
på en måte som forteller historien, 
men ikke utleverer familien mer enn 
nødvendig for leseren. 

Hovedpersonen dras i en periode et-
ter verneplikten mellom sivil karriere 
og militæret, før det igjen er tilbake i 
uniform. Fokus blir raskt på tjenesten 
i utlandet; Afghanistan. Mange andre 
bøker tar også for seg historier fra 
soldater som har vært i strid. Boken 
skiller seg ut ved forfatterens synsvin-
kel – dette er soldatens historie, ikke 
offiserens. 

Boken skildrer soldatens stadig tilba-
kevendende dilemma i forhold til de 
der hjemme. I konfliktsonen får solda-
ten opplevelser som familie og venner 
bare delvis kan forstå. Leseren får inn-
blikk i soldatens lojaliteter som strek-
ker seg fra personlige krav til kunn-

skap og ferdigheter, lagets 
enhet, offiserene, familien 
der hjemme og Gud selv.

Beskrivelsen av opptrenin-
gen er ikke unik, men det er 
interessant å lese soldatens 
egne forberedelser. I tillegg 
til det en forventer, kommer 
det soldaten gjør før utreise 
for å gjøre seg best mu-
lig i stand til å forstå sine 
militære overordnede sitt 
tankesett. 

Boken beskriver store utfor-
dringer i forhold til media 
ved kritiske hendelser, og 
belyser hvordan soldatene 
følte de ble sviktet av for-
svarets øverste ledelse i 
«ALFA-saken». Soldaten 
beskriver stor avstand fra 
maktens korridorer i Oslo 
til skyttergravene deres. 

Forfatteren setter fokus på livets verdi 
og setter problemstillingen opp mot 

aktuelle hendelser ho-
vedpersonen nettopp 
har gjennomlevet i for-
hold til kanskje å ha tatt 
liv. Leseren blir med 
på soldatens krevende 
følelsesmessig omstil-
ling ved hjemreisene. 
Overgang fra aktiv 
strid med enheten til 
det å sitte alene med 
sine opplevelser ved en 
familiesammenkomst i 
Norge timer senere, det 
krever mer enn skifte 
av klesdrakt...

Boken er et verdifullt 

bidrag til å skape bredde i historie-
fortellingene fra Forsvarets innsats i 
utlandet. Det er ikke generalen eller 
politikeren som taler. Denne soldaten 
har vært der, har smakt støvet, har 
utført oppdrag i felten. Da boken er 
lukket, er det klart at oppdraget ikke er 
over ennå. Nå skal soldatene leve med 
sine erfaringer. 

Boken er illustrativ uten å skildre blo-
dige scener eller bestialske hendelser 
unødig i ord eller bilder. Forfatterens 
valg gjør boken egnet for dem som 
skal sende sine kjære til internasjonale 
operasjoner eller har mottatt en taus 
soldat fra slagmarken… 

Roger Egeli 
(INTOPS: KFOR 2000, ISAF 2002,  

UNMIS 2006-2007)

Henning Mella:  
for konge og fedreland - 150 dager i 

afgHanistan
Henning Mella deler i sin debutbok erfaringene fra 150 dager konfliktfylt tjeneste for det norske Forsvaret 
i Afghanistan, fra september 2010 til mars 2011. 
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Hver sommer blir det arrangert 
et ledertreningsprogram for unge 
offiserer eller kadetter på retreat-
stedet Spring Canyon i Colorado, 
USA. Årets Interaction skjer i 
tiden 24 juli -  8 august. 

Programmet kombinerer utendørs ak-
tiviteter som fjellklatring, rafting, rap-
pellering og fjellsykling med bibelstu-
dium og praktisk ledertrening. Dette 
programmet tilsvarer Rocky Mountain 
High (RMH) som mange nordmenn 
har deltatt i. Interaction-programmet 
har imidlertid en påbygning. Etter en 
ukes høyfjellsaktiviteter er det lagt opp 
et program som også er på ca en uke, 
med blant annet besøk ved US Air For-
ce Academy og andre militære enheter.     

Hensikten med Interaction-program-

met er å bygge 
opp ledere som 
fortrinnsvis ønsker 
å gjøre en innsats i 
en nasjonal organi-
sasjon for militært 
kristent fellesskap 
(mcf) eller i inter-
nasjonalt arbeid. 
Det blir arbeidet 
mye med person-
lig trosutvikling, 
militær ledelse og 
kristent organisasjonsarbeid.

Total pris for RMH/Interaction er på 
$845 pluss reise til Colorado. Det er 
mulig å søke MKF om støtte til deler 
av deltakeravgiften. Eventuelle norske 
deltakere vil bli tatt ut av arrangøren 
ACCTS (se s 15) etter anbefaling fra 
MKF.

Du får mer informasjon om oppleg-
get på ACCTS’ nettside: www.accts.
org/i_rmh.html. 

Ta kontakt med Sissel Mellgren Man-
gersnes for mer informasjon og evt 
påmelding. Tlf 92 61 22 26, e-post: 
styret5@mkf.no. 

rMH interaction - 
kristen ledertrening i rocky 

Mountains

Til ettertanke:  
Har du Gud med deg i livet? Også i 
de daglige oppgavene? Våre evner, vår 
kompetanse er gitt oss av Gud, og Han 
veileder og hjelper oss hvis vi ber om 
det.

- Be for årskonferansen i Bergen 19-
21 april. Be om et rikt og nært felles-
skap, om klar forkynnelse og et effek-
tivt og godt årsmøte på lørdag

- Takk for kristne soldater, kadetter 
og offiserer som ikke legger skjul på 
sin tro, men bekjenner sin tro åpent

- Be om at det etableres flere MKF-
grupper ved avdelingene våre, og 
husk at det holder med to eller tre for 

bønneliste
Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter 

byen, våker vaktmannen forgjeves. (Salme 127,1)

- Takk for den kristne kulturarven 
som preger hele vårt folk, også For-
svaret. Be om at det gode forholdet 
mellom Kirken og Forsvaret ikke 
ødelegges, men får lov å vokse seg 
sterkere.   

- Be for deployerte MKF-medlem-
mer og soldater i utenlandstjeneste. 
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

å danne et kristent fellesskap

- 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, og for team-
leder, Europa Grozdan Stoevski

- Be for vårt styre og vår president, og 
for forbønnsvirksomheten 

- Be for vår konge og den kongelige 
familien. Be for vår forsvarsminister, 
vår militære ledelse og for feltprestene
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Rannveig Bremer Fjær er pensjonert 
militærlege. Pensjonistlivet passer 
henne godt, for det er fortsatt mange 
uløste oppgaver som venter der ute i 
verden. Hun har et tett program, men 
fikk likevel plassert meg i tidsplanen 
like før en ny utenlandstur. 

Jeg startet med å spørre henne om hun 
identifiserer seg mest med lege eller of-
fiser.  
Jeg er først og fremst lege. Så ble det 
slik at jeg tidlig kom i berøring med 
Forsvaret, og der opplevde jeg å få 
brukt min kompetanse på en god 
måte, og der har jeg trivdes bra. Men 
legegjerningen var noe jeg hadde siktet 
meg inn på i en alder av sju år. Forsva-
ret kom mye senere. 

Hva skjedde?  
Etter at jeg var utdannet som lege 
hadde jeg et sterkt ønske om å gjøre en 
innsats i Midt-Østen. Norge hadde en 
UNIFIL-styrke i Libanon, men jeg fikk 
i utgangspunktet ikke anledning til å 
jobbe der. Men det fikk derimot min 
daværende mann, som var mikrobio-
log. Jeg dro i stedet til Haifa, og jobbet 
frivillig for Israelsmisjonen der. Der-
med var vi ganske nær hverandre, og 
han hadde adgang til å reise til Israel. 
Jeg ble bl a med på noen presteturer til 

Israel for de norske FN-soldatene, et 
fint tilbud!

Etter hvert ble det ledig en legestilling i 
Naqoura, og da kunne jeg stille nesten 
umiddelbart. Mannen min kom over 
grensen til Israel med militær skjorte, 
blå beret og skjerf den ene uken, og 
med id-kort den neste. Så passerte jeg 
grensen som turist, og ble værende 
i Libanon. Mannen min lærte meg å 
hilse på militært vis, og jeg fikk utle-
vert en pistol. Så dermed var jeg offiser 
i Forsvarets sanitet. Stillingen ble etter 
hvert formalisert litt bedre, og jeg fikk 
kapteins grad. 

Du er jo spesialist på barnesykdommer. 
Var dette virkelig interessant for For-
svaret? 
Kunnskap om barnesykdommer legger 
på en måte basis for andre sykdommer 
som man får i voksen alder, dessuten 
omfatter det infeksjonsmedisin og 
akuttmedisin som er meget aktuelt i 
Forsvaret. Og tenk bare på at små barn 
ikke så lett kan beskrive sine egne pla-
ger, dette gir viktig diagnoseerfaring 
som også er relevant for Forsvaret. 

Og du fikk jobbe med 
ditt spesialområde? 
Ja, det kan du si. Jeg 
var svært interessert 
i beredskap, spesielt 
på det internasjonale 
området. I samar-
beid med daværende 
Apothekernes Fel-
lesinnkjøp utviklet 
vi en mor-barn 
klinikk, som nå er 
lagret og sendes ut 
i katastrofer. Jeg var 
også interessert i å 
forbedre undervis-
ningen i akuttmedi-
sin for medisinske 
studenter, noe vi var 
engasjert i. Jeg job-
bet stort sett med de 
samme sakene hele 

tiden, også da vi flyttet til Sessvoll-
moen i 2002. 

Vi må tilbake til ditt internasjonale en-
gasjement 
Da må jeg gå veldig langt tilbake, til 
jeg var 12 år. Jeg ble tatt med av en 
venninne på et møte, og bestemte meg 
for å følge Jesus. Dette var veldig sterkt 
for meg, og jeg ble overbevist om at jeg 
ville bli misjonær. Foran min farmors 
globus bad jeg om at Herren skulle 
vise meg nøyaktig hvor jeg skulle dra. 
Jeg fikk et klart bilde av at Han ønsket 
at jeg skulle dra forskjellige steder. 
Men jeg kjente en spesiell dragning til 
Midt-Østen, og det hang selvfølgelig 
sammen med alle flyktningene som vi 
så i media den gang. Et TV-program 
fra Gaza hvor Wenche Myhre var på 
besøk gjorde inntrykk hos ei ung jente. 

Ble du en misjonær? 
Jeg kaller meg ikke misjonær, men 
heller et vitne om Guds utstrakte hånd 
til mennesker i krise. Jeg utøver mitt 
yrke, og følger det kallet og den reise-
planen som jeg opplever at Herren gir 
meg. Hvis mennesker trenger meg, og 

fredsMajoren rannveig
Veien til offisersyrket fulgte ikke standard oppskrift, men slik har det vært med det meste i Rannveigs liv. 

Hun har besøkt rundt 80 land, de fleste for å gjøre en innsats for mennesker i nød og fare.

Rannveig i FN-tjeneste
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Herren legger forholdene til rette, drar 
jeg. Så enkelt er det! Og så har jeg vært 
så privilegert at Forsvaret har redusert 
tjenesteplikt for leger, og at jeg har 
kunnet samle opp fritid som kunne 
brukes til reiser. 

Fortell om dine første utenlands-opp-
drag 
Etter oppholdet i UNIFIL 1979-1980 la 
det seg til rette med et engasjement på 
en Mor/barn-klinikk i Jemen. Her var 
det skyhøy barnedødelighet og elendig 
helsestell. Jeg jobbet for Redd barna en 
periode i dette landet. Vi organiserte 
opplæring av helsepersonell, som med 
enkle midler kunne bidra til å redde 
barn. 

I desember 1982 opplevde vi et jord-
skjelv med store ødeleggelser 10 mil 
unna klinikken vår. Dagen etter dro 
vi opp med et medisinsk team som 
bidro til å kartlegge behov, behandle 
småskader og medisinske tilstander, og 
dessuten vaksinerte vi. 

Det ble også mange andre katastrofer 
og mye nød, i mange land i Afrika, i 
Midt-Østen, og flere turer til India. 
Høsten 1998 reiste jeg på min første 
tur uten å kjenne noen. Jeg bestilte og 
avbestilte billetten til Honduras flere 
ganger før jeg kom av gårde. Jeg hadde 
lest om et ektepar som var isolert i en 
uke etter orkanen Mitch. Også der ble 
jeg med i et aktivt team. 

Etter det grusomme jordskjelvet i 
Haiti ble jeg sendt dit, for andre gang. 
Jeg jobbet der på en poliklinikk i Port 
au Prince. En kirke ble gjort om til 
sykehus, og det ble lange sykehusopp-
hold for mange. Som vanlig ba jeg 

om Guds ledelse for 
det jeg skulle gjøre, 
slik jeg ofte gjør når 
jeg er midt oppe i en 
situasjon som dette. 
Og vet du hva Han 
ga meg beskjed om? 
Jo, at jeg skulle skaffe 
garn, slik at kvinnene 
kunne strikke for å få 
seg varme klær. Jeg 
fortalte dette til en 
journalist i Dagen, og 
snart strømmet det 
inn garn. Etter at jeg 
hadde vært hjemme 
en tur reiste jeg til-
bake til Haiti med en 
koffert stappfull med 
garn. Det ble til en 
stor velsignelse for 
mange. Gud har ofte 
sine egne veier. Det 
har jeg sett mange eksempler på. 

Hva driver deg? 
Jeg vil gjerne svare med Ap gj 9,6: Reis 
deg og gå inn i byen, og jeg vil vise deg 
hva du skal gjøre. Nettopp slik er det, 
slik har jeg erfart det. Jeg har ikke all-
tid visst hva jeg skal gjøre, og jeg har 
ikke alltid vært villig til å dra. Men 
så har jeg fått hjelp av Gud, ofte gjen-
nom andre mennesker. Og jeg ser nå, 
etter at jeg har fått vært med på mye, 
at Gud har hatt en vilje med det som 
har skjedd, og at jeg har fått lov å være 
med å legge noen brikker i det store 
puslespillet.  

Men nå er du pensjonist?  
Ja, og jeg føler meg privilegert som kan 
styre tida mi som jeg selv vil. Eller ret-
tere, som min venn og kollega Einar 

Lundby ofte sa: Hvilens 
vann ligger der hvor du 
har gitt Gud alle ting. 
Jeg stiller meg åpent for 
en beordring dit Herren 
ønsker at jeg skal dra. 
Det er ikke alltid at jeg 
er like begeistret for de 
reisemålene Han gir 
meg, og jeg har faktisk 
kjent at Han har gitt 
meg direkte fysiske pla-
ger inntil jeg gir meg og 
sier ”Ok, Herre, jeg rei-
ser!” Og så er jeg glad 
for at Han sender meg 
til varme strøk. 

Fjoråret startet med en retreat i Egypt, 
nettopp da den koptiske paven døde, 
og jeg fikk oppleve et allerede plaget 
folk i sorg. Senere på året besøkte jeg 
en leir for syriske flyktninger hvor en 
menighet driver hjelpearbeid. Like et-
ter en av mine himmelsendte klager 
fikk jeg en beordring til Sydøst-Asia 
sent i høst. Et herlig sted, og et herlig 
klima, men utsatt for voldsomme na-
turkrefter, store ødeleggelser og mange 
døde. 

Jeg ble også kjent med to nye land i 
Øst-Europa i 2012. Jeg besøkte flere 
barnehjem, og fikk se med egne øyne 
at hjelpearbeid nytter. I mange år har 
jeg hatt et ønske om å besøke pile-
grimsmålet Medugorje i Bosnia, helt 
fra jeg var i området under SFOR-
operasjonene i 1996. Nå fikk jeg noen 
store og gode opplevelser på dette 
stedet. 

Jeg reiser fortsatt. I morgen går igjen 
turen med et team til Sydøst-Asia. Så 
får vi se hva Herren har i vente for meg 
der. 

ToBe

Rannveig på Modum bad sammen med dr Einar Lundby og Inga Johnsen, Gordon 
Johnsens kone (Foto fra Inter Medicos)
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adventsgudstjenesten i 
frogner kirke

Det er godt å møtes i Frogner kirke før 
jul. Det er godt å møte venner som vi 
kjenner gjennom MKF, og det er godt 
å møte menigheten denne spesielle 
dagen. Denne 3. søndag i advent hadde 
stabsprest Nils Terje Lunde sagt ja til 
å tale, og som vanlig var Rut Ugland 
liturg. I advents- og juletiden holder 
vi på tradisjonene, og dette gjelder 
også vår faste adventsgudstjeneste. Vi 
stilte med tekstlesere og kirkeverter i 
uniform. I år fikk også noen barn være 
med i prosesjonen og tenne de tre ad-

ventslysene. 

 Teksten handlet om vitnemålet om 
Jesus, og Nils Terje snakket om ulike 
former for vitnemål. På Jesu tid spurte 
folk hvem han var, og det gjør folk 
fortsatt. Mange tviler, og mange tror. 
Jesus sa at vitnemål er viktig, men 
kjensgjerningene er sterkere. Folkene 
rundt Jesus kunne se hans gjerninger, 
og vi leser hva vitnene kan fortelle fra 
hendelsene den gang. Så er vi tilbake 
til spørsmålet om å tro det vitnene 

forteller. Og 
om troen også 
omfatter at 
Jesus døde og 
oppsto for oss. 

Også denne 
gang var det 
meget god 
oppslutning 
fra MKF-med-
lemmer, fami-
lier og venner. 
Det er fint å se at mange barn også del-
tar. Vi hadde, som vanlig, en fin stund i 
Kirkestuen etter gudstjenesten, og den-
ne gang var det styreleder Knut Are 
Seierstad som ga en oppsummering av 
vårt arbeid. Grethe M Robertsen fikk 
en velfortjent blomst for sin innsats 
med å organisere MKF-deltakelsen på 
disse spesielle gudstjenestene. 

MKF fikk en offergave på 4381 kr, og 
vi sender en takk til Frogner menighet 
for gaven og for det gode fellesskapet. 

ToBe

NKLF ble stiftet for 77 år siden, og er 
en landsdekkende forening som særlig 
arbeider med spørsmål om legeetikk 
og misjon. Lokalforeningene i Oslo og 
Stavanger er de største. Foreningen har 
950 medlemmer totalt, i Oslo-forenin-
gen er det 180. 

Hovedforeningen har nå et meget ak-
tivt styre, og har markert seg tydelig 
i media med godt argumenterte utta-
lelser i flere aktuelle saker. Mange har 
registrert deres aktive innsats for å be-
holde reservasjonsretten i abortsaker 
for fastleger, men foreningen er også 
sterkt engasjert i andre etiske spørsmål 
knyttet til legeyrket. Nå gjelder det bl a 
bioteknologi-spørsmål og eutanasi. 

NKLF har en egen etikkomite som 
først og fremst har som oppgave å 
arrangere årlige etikkseminar, kalt 
Inspirator, på Legeforeningens kon-

feransesenter Soria Moria i Oslo. Det 
er alltid meget bra oppslutning om 
disse seminarene. Foreningen gir ut 
bladet Inter Medicos fire ganger i året. 
Også her er det sterk konsentrasjon 
om etiske spørsmål, med referater fra 
seminarene. 

Lokalforeningen i Oslo har Rannveig 
Bremer Fjær som leder, men hun trek-
ker seg nå fra dette vervet. Lokalfo-
reningen har et sterkt ønske om nært 
samarbeid med oss i MKF, og med 
andre yrkes/tro-foreninger, og vi har 
også hatt flere samarbeidsprosjekter. 
Det første var seminaret Terrorens 
vesen på Akershus festning våren 

2002, og vi har blant annet hatt felles 
møter med besøk av biskopene Kristen 
Kyrre Bremer og Dagfinn Hauge og 
møte med forfatteren Edvard Hoem. 
Flere fra vår forening har også deltatt 
på interessante seminar som NKLF 
har holdt på MF. Et litt spesielt, men 
særdeles hyggelig fellesprosjekt var en 
operakveld med servering.  

Det er en egen forening for kristne 
legestudenter, Lukas. De har sitt eget 
program, men inviterer NKLF-med-
lemmer som ressurspersoner til en år-
lig konferanse. Det er i dag ingen egen 
forening for kristne tannleger, og de 
er velkomne med i NKLF. I tillegg har 
vi Kristen forening for helsepersonell, 
tidligere Kristne sykepleierskers foren-
ing.
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Også denne sommeren følger vi opp 
tradisjonen med å samles en julihelg 
på familien Karlsens flotte gård i Dran-
gedal i Telemark. Årets arrangement 
går av stabelen 4. - 7. juli. 

Er du ung til sinns og klar for utfor-
drende aktiviteter som klatring, pad-
ling, bading, ridning, diverse ballspill 
osv? Da er dette noe for deg! Vi vil 
også ha samlinger med bibelstudier, 
samtaler og frisk sang.  Kort sagt: godt 
kristent fellesskap!   

I år har vi valgt å utvide weekenden 
med en dag, dvs at vi starter allerede 
på torsdag. Sett av dagene allerede nå, 
og invitér gjerne med deg en venn eller 
kollega. Dette er absolutt ikke bare for 
medlemmer i MKF. 

Deltakerne påvirker i stor grad pro-
grammet, og med forventet deltakelse 
fra andre land blir dette absolutt en 
spennende og internasjonal helg! Ut-
giftene blir stort sett til egen mat og 
drikke, så prisen er det ingenting å si 

på.

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

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

Nærmere informasjon sendes etter 
hvert til dem som melder seg på.

drangedal 2013
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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) 

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 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 
og Janet Seierstad sitter nå 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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Luxembourg  Annie Henriksen Bakkland

k o n t a k t p e r s o n e r

Redaktør:  Tormod Berger, Øvre Skaugvei 24, 1911 FLATEBY, tlf: 64928482, mob: 48044289  
E-post: fokus@mkf.no
Redaksjonsmedarbeidere: Stephen Olsen, mob: 40029638 E-post: styret1@mkf.no  
Silje Myrholt, mob 92827063, e-post: styret4@mkf.no, 
Grafisk formgiving: Nadja Rønningstad

r e d a k s j o n e n  f o k u s

Avsender:
MKF
Postboks 52
4862 EYDEHAVN


