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HILSEN FRA
PRESIDENTEN
ARNVID BRAGE LØVBUKTEN
HVA GJØR VI MED SØNNEN?
Hver jul feirer vi Jesu fødsel, kanskje
uten helt å oppdage hvilken betydning
denne fødselen egentlig har for deg og
meg? Gud sendte sin eneste sønn til
denne verden på denne måten. Han
var som et menneske, ja, det var tydelig da familien var bekymret for at han
ikke fikk nok å spise og ikke fikk hvile.
Men han var ikke bare et menneske,
han var også Guds sønn.

skjul på at livet har to utganger: evig liv
i himmelen sammen med Gud, Jesus
og Den Hellige Ånd eller evig dom i
helvete.

I tillegg til å demonstrere Guds rike,
hadde Jesus en annen klar oppgave
på denne jorden: å pines til døde på
et kors for alle verdens synder, som
et soningsoffer for deg og meg for at
vi ved å tro på ham og bekjenne hans
Jesus lærte oss og demonstrerte hvem navn kunne få det evige liv. Dette var,
er og blir det viktigste som har skjedd i
Gud egentlig er: nåde og sannhet,
kjærlighet og rettferdighet, evig liv og verdenshistorien. Men de fleste i denne
verden har verken sett eller forstått det.
dom. På den ene side helbredet han
Vi har alle en fiende, djevelen, som foralle som kom til ham og var plaget av
søker å legge et slør over denne sanndjevelen eller syke. Så trente han opp
disiplene og lærte alle som tror på ham het. Så langt har han lyktes alt for mye.
i alle slekter å gjøre det samme fordi
dette er Guds gode vilje. På den andre Hva gjør vi med Sønnen som kom
side refset han fariseere og skriftlærde til vår jord? Lar vi ham være det lille
barnet i krybben som vi feirer hver jul
som latet som de tjente Gud, men i
hjertet var det onde tanker som ga seg eller lar vi ham være den han egentlig er: Frelserkongen som sitter ved
uttrykk i onde gjerninger og ord. De
var stolte over seg selv. Og Jesus la ikke Guds høyre hånd og som skal komme

tilbake for å dømme levende og døde?
Det gjelder alle, fra menig soldat til
general, fra tiggeren i gata til statsministeren, alle skal vi foran Kristi domstol en dag.
Så jeg vil benytte julens anledning til å
peke på Sønnen som kom til vår jord
og sa: «Jeg er veien, sannheten og livet.
Ingen kommer til Faderen uten ved
meg». Sønnen er den eneste veien til
Gud, Sønnen har demonstrert sannheten om Gud og Sønnen kan gi hver
den som tror på ham et liv i denne
verden fylt av kjærlighet, glede og fred
uansett ytre omstendigheter og i den
kommende verden et evig liv i fullkomment fellesskap med Sønnen og
med Gud selv.
Alle i Forsvaret konfronteres også med
dette i julen: hva gjør vi med Sønnen?
Godt valg.

KONFERANSE FOR FRIVILLIGE FELTPRESTER I UKRAINA. VÅR SAMARBEIDSPARTNER VASILY KHIMICH I UKRAINAS MILITÆRE KRISTNE FELLESSKAP FORAN TIL HØYRE, SAMMEN MED
LEDEREN FOR UKRAINAS BAPTISTUNION OG EN REPRESENTANT FOR DET UKRAINSKE FORSVARSDEPARTEMENTET. FOTO: UKRAINA MCF
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Det kristne Norge er i endring. Den
norske kirke og kulturkristendommen
er i rask tilbakegang. Men bak dette
vokser det frem noe nytt. «P3 Sjekker
ut» hadde i november en minidokumentar om dette merkelige fenomenet
– unge mennesker i 20-årene samles
i menigheter med kraftig vekst. P3
besøkte «hipstermenigheten over alle
hipstermenigheter», Hillsong på Grünerløkka i Oslo. De har på få år gått fra
90 til 500 unge deltakere på en gjennomsnittlig søndag. Noen minutter
unna samler Misjonssalen, Storsalen,
Filadelfiakirken og Jesus Church fulle
hus, noen av dem flere ganger hver
helg. Også her er det unge mennesker
som dominerer på mange av møtene.
For ikke å nevne Norges best besøkte
menighet, St.Olav katolske kirke et par
kvartaler unna, med 3500 besøkende
hver helg. Det samme skjer i Bergen,
Stavanger, Trondheim og mange andre
byer i Norge. Dette stemmer med hva
en feltprest fortalte meg for noen måneder siden – færre soldater ser på seg
selv som kristne, men det er flere som
er aktive og bevisste i sin kristne tro.
I dette nummeret av Fokus har vi intervjuet Feltprosten om de pågående

endringene i Feltprestkorpset. Selv
om mange av oss synes det er trist at
betegnelsen Feltprestkorps er på vei ut,
åpner endringene også nye muligheter.
Korpsets tilknytning til Den norske
kirke er opphevet, og det gir muligheter til å ansette feltprester fra andre
kristne kirkesamfunn, menigheter og
organisasjoner. I tillegg er det allerede
ansatt en feltimam og en livssynshumanist. Slik sett vil det fremtidige
Feltprestkorpset speile ikke bare det
religiøse, men særlig det kristne Norge
bedre enn før. I nær fremtid kan vi få
feltprester med en helt annen inngang
til tjenesten, enn den en del typiske
representanter for folkekirken har hatt.
Det kan love godt for oss som ønsker å
ha en aktiv kristen tro i Forsvaret.
I dette bladet har vi også et intervju
med MKFs nye styreleder Petter Nesse,
og en presentasjon av det nye styret.
Det er også små rapporter fra våre
venner på Soltun soldatheim i Bardu,
og fra mange aktiviteter i MKF de siste
månedene. God lesning – vi hører
gjerne fra deg!

KAS

NYTT KONTONUMMER
MKF har byttet bank og fått nytt
kontonummer for gaver og givertjeneste:
2801 48 18067
FOTO FORSIDEN:
FORSVARETS MINNEDAG 2015. HKH KRONPRINS HAAKON TENNER FORSVARETS MINNELYS PÅ MINNE- OG FORBØNNSGUDSTJENESTE
I AKERSHUS SLOTTSKIRKE, SAMMEN MED
FELTPROST ALF PETTER HAGESÆTHER.
FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET

Vennligst merk gaver med dette,
eventuelt hvis gaven skal til et bestemt formål er det viktig at dette
også spesifiseres tydelig i beskrivelsen. Medlemmer kan også betale
kontingent til kontonummeret for å
slippe å forholde seg til flere konti.
Bakgrunn for bankbytte
Etter at Verdibanken ble kjøpt opp

ble betingelsene for kunder som
MKF vesentlig dårligere. Årsmøtet bestemte derfor å bytte bank.
Siden MKF også er blitt med i
KNIF, Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap, fikk vi tilbud om gode
betingelser gjennom KNIFs samarbeid med Sparebanken Sør.
Styret besluttet også å opprette
Vipps-avtale i 2018. Dette vil forhåpentligvis forenkle innbetaling
av kontingent og egenandel på
MKF-aktiviteter. Samtidig vil det
være enklere for yngre medlemmer å gi gaver med Vipps.
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- FELTPRESTEN SKAL IKKE NØDVENDIGVIS VÆRE ALT FOR ALLE
INTERVJU MED FELTPROST ALF PETTER HAGESÆTHER
KNUT ARE SEIERSTAD

Feltprestkorpset gjennomgår for tiden
en større omlegging. Korpset er ikke
lengre tilknyttet Den norske kirke på
samme måte som før. Statskirkeordningen er opphevet, og den religiøse
utviklingen i samfunnet fører også til
at Feltprestkorpset tilpasser seg den
nye virkeligheten.
Militært Kristent Fellesskap er en
samling av kristne i Forsvaret, og har
derfor alltid hatt et nært forhold til
feltprestene. Feltprestenes oppgaver,
slik Forsvarsdepartementet har fastsatt
dem, er å utføre geistlig betjening, tilrettelegge for tros- og livsynsutøvelse
og å gi råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. Som kristne i Forsvaret
er vi en av de viktige målgruppene for
feltprestene, spesielt når det gjelder
betjening og tilrettelegging for å være
kristne, der vi er i Forsvaret.

Endringene i Feltprestkorpset har
møtt en del skepsis i MKF, men også
interesse for de nye mulighetene som
åpner seg. Vi møtte derfor feltprosten,
Alf Petter Hagesæther, på hans kontor
på Akershus Festning for en samtale
om disse spørsmålene. Hagesæther
har vært feltprost i nærmere ti år, og
er levende engasjert i å gjøre tjenesten
relevant både for Forsvaret, og for personellet i en ny tid.
Hva er status på endringene i Feltprestkorpset, hvor langt er vi kommet?
- Vi heter fortsatt «Feltprestkorpset».
Det nye forslaget til navn på tjenesten
er som kjent «Forsvarets tros- og livssynskorps». Navneendringen har vært
gjenstand for mange års utredninger
og en omfattende saksbehandling, som

enda ikke er sluttført. Vi venter nå på
Forsvarsdepartementets avgjørelse.
Noen endringer er imidlertid allerede
gjennomført. Vi har som kjent ansatt
en livssynshumanist og en feltimam,
sier Hagesæther. Vi forventer også å
ansette flere feltprester fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke i nær
fremtid.
Hva er det virkelige innholdet i disse
endringene?
- For det første er Den norske kirkes
monopol på ansettelse av feltprester i
Forsvaret opphevet fra 1. januar 2017.
Vi kan derved ansette feltprester fra
andre kristne kirkesamfunn, og også
fra andre tros- og livssynssamfunn. Vi
står heller ikke lengre bundet til Den
norske kirkes lære, liturgi og orden,
på samme måte som før. Det enkelte
sendetrossamfunn vil nå i større grad
være ansvarlig for tilsyn med sine egne
feltprester og tilsvarende, i samsvar
med den lære og de ordninger de selv
representerer. Vi vil etter hvert opprette avtaler med de enkelte sendemenigheter eller kirke- og trossamfunn, der
tilsyn og andre forhold avklares. Alt er
imidlertid enda ikke på plass, i påvente
av de endelige avklaringene om Feltprestkorpsets videre utvikling.
Betyr dette at Feltprestkorpset nå er
blitt en religionsnøytral avdeling?

FELTPROST ALF PETTER HAGESÆTHER MED KORPSETS NYE AVDELINGSMERKE. LEDESTJERNEN KAN HA FORSKJELLIG MENING, ALT ETTER DEN ENKELTES BAKGRUNN. FOR KRISTNE KAN DEN EKSEMPELVIS SYMBOLISERE BETLEHEMSSTJERNEN.
FOTO: FOKUS
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- Nei, det blir feil, sier Hagesæther.
Feltprestkorpset er nå blitt en rent
militær organisasjon. Vi er ikke religionsnøytrale, jeg vil heller si tros- og
livssynsåpne. Vi skal romme mangfoldet. Rent praktisk vil feltprosten nå
lede korpset som en normal militær
sjef. I tillegg vil han, så lenge feltprosten er fra Den norske kirke, også føre
et kirkelig tilsyn med feltprestene fra
Den norske kirke. For feltprester og

FELTPREST KNUT ESPEN HØIDAL LEDER EN MINNEGUDSTJENESTE I CAMP NIDAROS, AFGHANISTAN, ETTER TERRORANGREPET I NORGE 22. JULI 2011.
FOTO: DAG RYDMARK/FORSVARET

tilsvarende fra andre kirker, tros- og
livssynssamfunn, vil vi opprette en
samarbeidsavtale med de respektive
sendekirkene, organisasjonene eller
trossamfunnene disse kommer fra.
Trossamfunnene vil påta seg et ansvar
for oppfølging av den enkelte når det
gjelder tros- og livssynsspørsmål. Men
selv om jeg som feltprost ikke lengre
vil ha et direkte ansvar for det tros- og
læremessige innholdet mine medarbei-

dere fra andre tros- og kirkesamfunn
legger til grunn, vil jeg allikevel som
avdelingssjef kunne gripe inn dersom
tjenesten eksempelvis skulle settes i
vanry som følge av medarbeideres
virksomhet.
Hvordan vil dette spille inn i kollektive sammenhenger, slik som kirkeparader, båremottak, andakt på linja
og så videre – vil formene variere fritt
etter hvilket tros- eller kirkesamfunn
den enkelte feltprest eller livssynsmedarbeider representerer?

SJEFSPRESTEN I LUFTFORSVARET, JAN INGE RINGSBY, HOLDER TALE VED
HJEMKOMST FRA INTERNASJONALE OPERASJONER I 2013, SAMMEN
MED DAVÆRENDE NK FOH, GENERALMAJOR MORTEN HAGA LUNDE.
FOTO: MARTIN DANIELSEN/LUFTFORSVARET/FORSVARET

- Jeg tror ikke dette blir et
stort problem. I det store
og hele vil nok de fleste
forholde seg til tradisjoner og former som passer
bredden av personellet,
også etter at Den norske kirkes orden ikke
lengre gjelder for alle i
Feltprestkorpset. Når det
gjelder religiøse innslag i
militære seremonier, slik
som bønn på linja ved

sjefsskifter eller liknende, er det opp til
den enkelte militære sjef å bestemme
hvilke bidrag han eller hun ønsker. Ved
båremottak og liknende var det tidligere kun én form, uansett den avdødes
tro eller livssyn. Vi har ikke anledning
til å registrere personellets livssyn på
forhånd, men vil i fremtiden i mye
større grad kunne ta hensyn til den avdødes tros- og livssynstilhørighet og de
etterlattes ønsker i disse situasjonene.
Vil vi i fremtiden kunne se avdelingsprester med en annen tro eller livssyn
enn det kristne?
- Her er det mye som enda ikke er
avklart. Men det er klart at vi må
tilrettelegge feltpresttjenesten slik at
personellet betjenes best mulig etter
den tilhørigheten de har. Her vil mye
avhenge av å finne gode praktiske løsninger som ivaretar alles behov på en
best mulig måte.
Hva innebærer dette for feltprestenes
rolle i etikkundervisningen, og som
etisk rådgiver for sjefer i Forsvaret på
alle nivå? Vil det nå bli opp til enhver
feltprest eller livssynsmedarbeider å
5

FELTGUDSTJENESTE I NORD-TRØNDELAG UNDER ØVELSE COLD RESPONSE 2016. FOTO: STINA NYMARK BREKKE/FORSVARET

undervise og veilede i etiske spørsmål
etter sitt eget verdigrunnlag, som ikke
nødvendigvis er basert kristne og
humanistiske verdier? Enkelt sagt, vil
etikkundervisningen nå bli verdinøytral?

kristne og humanistiske verdiene, slik
det også er nedfelt i Grunnloven. Her
vil feltprosten også ha et direkte faglig
ansvar for å påse at alle feltprester eller tilsvarende underviser og veileder i
henhold til dette.

- Nei, slett ikke. All etikkundervisning
og veiledning i Forsvaret skal bygge på
verdigrunnlagene for Forsvaret og for
Forsvarssektoren. Her fremkommer
det at verdigrunnlaget bygger på de

Hvilke muligheter ser du for deg som
følge av endringene i feltpresttjenesten?
- Jeg tror endringene vil åpne mulig-

SJØFORSVARSPREST TURID R. LEDER SKIPSGUDSTJENESTE PÅ FREGATTEN KNM OTTO SVERDRUP UNDER TOKT I MIDDELHAVET, OKTOBER 2017. FOTO: RUNE HAARSTAD/FORSVARET
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heter på flere områder. Feltpresten
skal ikke nødvendigvis lengre være
alt for alle, og det gir muligheter for å
betjene religiøse grupper i Forsvaret
mye bedre enn før, ikke minst gjelder det den største gruppen, som er
de kristne. Det kan være snakk om
samlinger som treffer målgruppene
bedre, og så videre. Vi vil også få bedre
tilhørighet mellom feltprestene og de
aktuelle sendemenighetene eller trosog livssynssamfunnene de kommer
fra. Når det gjelder forholdet mellom
MKF og feltprestene tror jeg dette kan
gi grunnlag for en positiv utvikling.
MKF representerer som en tverrkirkelig organisasjon hele bredden i det
norske kristenlivet. Feltpresttjenesten
vil også bli mer mangfoldig, med feltprester fra forskjellige menigheter og
kirkesamfunn, og dette håper jeg vil
legge grunnlag for et bredere og dypere samarbeid mellom dere som en
tverrkirkelig organisasjon av kristne i
Forsvaret og oss som feltprester, avslutter en engasjert og optimistisk feltprost
Alf Petter Hagesæther.

STAND PÅ UNG LANDSMØTE 2017
Soltun og MKF fortsatte samarbeidet
med stand på Ung Landsmøte (UL)
på Kongeparken i slutten av juli. NLM
Ung er hovedarrangør i samarbeid
med IMF-ung.
Standen ga både Soltun og MKF mulighet til å vise tydelig frem for ungdommer på UL om kristent nettverk
og tilbud for de som er eller skal i Forsvaret. Flere tidligere soldater og stadig
tjenestegjørende var innom standen og
ga god tilbakemelding.

EKSTRA STOR STAND
På standen i 2016 var det stadig for få
sitteplasser. Defor bestemte Soltun og
MKF å bestilte større stand i år. En rød
sofagruppe som matchet fargene til

MKF-logo og Soltun-plakater ble gitt
til MKF og Soltun for anledningen.
Den var god for slitne UL-deltakere å

sitte i, samtidig som den inviterte til
god prat og gjensyn for tidligere soldater som var innom Soltun.

CAMP HOSEID
– OVERKOMMELIG DISIPPELSKAP
Fellesskap, aktiviteter og undervisning
samlet MKFs unge befal og vervede på
Camp Hoseid. Undervisningen var om
å være disippel. Et tema som kan virke
overveldende selv for soldater.
Jesu disipler utrettet store mirakler i
Jesu Navn. Avstanden kan virke stor
til vår egen hverdag i Norge. Derfor
presenterte MKFs reisesekretær, Jostein Senumstad, eksempler på at det er
overkommelig å være en disippel i dag.
Sammen leste deltakerne fra boken En
helt overkommelig disippel skrevet av

Knut Tveitereid. Jostein stilte spørsmål
og ledet diskusjonen gjennom utvalgte
kapitler.
På enkle måter, med Guds hjelp, kan
vi være disipler i hverdagen, i Forsvaret
eller utenfor. Det handler ikke nødvendigvis om de store tingene. Å være frimodig med selv en enkel invitasjon til
venner, eller å være imøtekommende,
kan brukes av Gud og få uante konsekvenser. En overkommelig disippel
kan også ære Gud på andre måter enn
lovsang og tilbedelse, men også gjen-

nom fellesskap og fysisk aktivitet.
Nettopp det får deltakerne på Camp
Hoseid være med på gjennom langhelgen. Fellesskap rundt måltidene og
et mangfold av aktiviteter var høydepunkt også i år.
MKF er takknemlig for Finn Oskar og
familiens årlige tilrettelegging av fasiliteter og aktiviteter.
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- ORD GIS MENING NÅR DE BRUKES
PORTRETTINTERVJU MED NY MKF-STYRELEDER PETTER H. NESSE
INTERVJUET AV S.O.

- Hva er det morsomste å gjøre på
fritiden?
Jeg samler på små motorsykler fra 60og 70-tallet, såkalte monkeybikes. Jeg
både mekker og kjører. Jeg har ca. 12
stykker nå, Norges minste registrerte
moped og motorsykler.
- Hva gir deg glede?
Mye. Jeg er lett å glede. Tenker at det
meste jeg gleder meg over er ting jeg
kan takke for. Noe jeg må bli flinkere
til, vi har så mye å takke for. Hverdagsglede må ikke undervurderes, det
er flest hverdager. Da bør vi forsøke å
glede våre medmennesker i hverdagen.
Vise dem stråleglansen, for å bruke
Asle Engers ord.
- Hva er det som motiverer deg i
hverdagen?
Kona og våre tre barn, selv om de
nok mener jeg bruker mye tid på jobb
og monkeybikes. Gode kolleger er
selvsagt en viktig motivasjonsfaktor,
sammen med meningsfulle arbeidsoppgaver.
- Hvordan vil venner eller kolleger
beskrive deg med 4-5 ord?
Kanskje ønsketenking; uformell, hjelpsom, integritet, lojal.
- Hva er det beste med å jobbe i Forsvaret?
De mange muligheter; tjenestesteder,
bransjer, samt muligheter for videreutdanning og -utvikling.
- Hvordan ser du Guds nærvær i årene du har tjenestegjort i militæret?
Det har variert. I ettertid ser jeg at Gud
har hele tiden vært nær, mens jeg ikke
alltid har vært Hans nærvær bevisst.
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- Hvordan møter du
Gud, får påfyll?
Jeg har gleden av å
være med i en bibelgruppe. Der følger
vi ulike opplegg.
Oppleggene er ikke
det viktige, men tankene, spørsmålene
og funderingene som
følger med - og at vi
har ulike opplevelser
av samme tekst, som
vi kan dele med hverandre. Diskusjonene
og det å dele tanker er
noe som jeg opplever
gir meg vekst. Mer
enn de fleste gudstjenester/bibeltimer
der jeg bare lytter. Å
formulere egne tanker
er utviklende. Det
fremtvinger en struktur og utvikler argumentasjonsrekker, og
gjennom det egen tro.
Ord gis mening når de brukes. De gis
innhold, og de vokser. Bruker vi ordene, blir de skjerpet - og vi med ordene
vi bruker.
- Hvorfor er MKF viktig for deg?
Da jeg selv møtte som aspirant i 1984
møtte jeg soldatlaget, men etterpå var
det ikke noe felleskap for oss småbefal.
Ikke før jeg møtte Jostein, Sissel og
noen flere KBSere i Vatneleiren noen
år senere. Det å ha kolleger som deler
min tro er viktig, vi kan kommunisere
på et annet nivå. Jeg tror og håper at
MKF også i dag dekker dette behovet,
primært for våre stadig tjenestegjørende og da særlig deployert personell
med fysisk avstand til hjemmemenighet. Her tror jeg vår viktigste rolle er.

PETTER H. NESSE
Alder: 53
Sivilstand: Gift, tre voksne
barn
Født i Haugesund, bor i
Bærum
Sjef JL5 i Nasjonal logistikkomando, Kjeller

- Hvilke MKF-høydepunkter husker
du godt?
Årsmøtet i 1989, tror jeg. Møtet med
"de gamle" som hadde opplevd krigen
var en veldig motivasjon. Deres erfaringer med tro i vanskelige situasjoner,
der alt virker håpløst. Og for enkelte
av dem vanskelighetene med å komme
tilbake til samfunnet. Det var gripende. Asle Enger var noen ganger og
foreleste for oss på Krigsskolen da jeg
var kadett. Husker spesielt godt da jeg
før et foredrag påpekte at han burde få
seg en mer standsmessig spaserstokk
enn den noe for korte han hadde å
støtte seg på. Han fortalte da under foredraget
at stokken jeg hadde
underkjent var en gave
fra hans gode venn kong
Olav, som igjen hadde
arvet den fra sin morfar,
kong Edvard VII. Stokken som hadde vært god
nok for kongen, var god
nok for Asle, om den
enn var noe for kort, og
han påpekte faren ved
å forhåndsdømme eller
bedømme ut fra utseende. God læring.

endring for MKF. Jeg tror det nå er
viktigere at vi er til stede for alle kristne som tjenestegjør i Forsvaret. Reservister og støttemedlemmer er viktige,
men Main Training Audience er, og
må være, de tjenestegjørende. Hvordan
skal vi nå bedre ut og gjøre oss kjent?
- Hva trenger "de der ute"?
Jeg er opptatt av at vi inkluderer de
unge, det er de som er framtida - også
for MKF.
Ellers ser jeg at vi må vurdere noen
økonomiske grep, vi har gått med

underskudd noen år nå. Det går ei
stund, men skal vi opprettholde, eller
helst øke, aktivitetsnivået har vi en
omfattende bønneoppgave. Minner i
den anledning på at nytt kontonummer for gaver er 2801.48.18067.
- Hva betyr Gud for deg?
Dette spørsmålet måtte jeg vente med
til slutt, og grunne på, da det er så
altoverskuende; alt. Uten Gud; ingen
frelse, intet håp. Ingen mening.
Så enkelt, men likevel så vanskelig.

- Hva blir viktig for deg
som styreleder i MKF?
Jeg ser at endringene i
Forsvaret siden 80-tallet også har medført en
PETTER OG EN AV SØNNENE PÅ DE OVER NEVNTE MONKEYBIKES. – VI KJØRTE RUNDT 300
KM DEN DAGEN, OG FIKK EN DEL OPPMERKSOMHET BLANT 25 000 MOTORSYKLISTER.

GIVERTJENESTE I MKF
MKF har en givertjeneste, spesielt
for å bidra til satsingen på en reisesekretær i deltidsstilling. Vi ser på
denne satsingen som en nøkkel for
å holde kontakten med medlemmene, og å gjøre MKF kjent, særlig
blant nye i Forsvaret.

Vi er takknemlige for alle som vil
støtte arbeidet blant kristne i Forsvaret gjennom denne tjenesten.
Kontakt post@mkf.no eller bidra
med et månedlig trekk til MKF,
konto 2801.48.18067
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HELGE UTAKER
1936 – 2017

Helge Utaker gikk bort 28. mai 2017.
Helge var president i Kristent Befals
Samfunn, det nåværende Militært
Kristent Fellesskap, fra 1992 til 2004.
Han gikk ut fra Befalsskolen for Kystartilleriet i 1957, og studerte deretter
teologi før han ble seminarleder for
Frikirkens Bibel- og Menighetsseminar
i hele 20 år. I 1982-83 var han tilbake
i Forsvaret som feltprest i UNIFIL
kontingent IX og X. Dette falt sammen
med Israels invasjon i Sør-Libanon i
juni 1982, der den norske kontingenten også hadde tap. Hans innsats for
avdelingen og mange enkeltpersoner i

denne kaotiske situasjonen la grunnlaget for mange vennskap blant veteraner, som varte livet ut.
Senere ble han utnevnt til Garnisonsprest for Nord-Norge og
Feltprost, en stilling han hadde fra
1990-96. I denne perioden fant KBS’
første president Asle Enger tiden
inne til å tre tilbake, og Helge ble
derfor anmodet om å overta vervet.
Denne oppgaven gikk han inn i med
stort engasjement for KBS, og for alt
personell i Forsvaret. Med sine røtter
i Frikirken hadde han god forståelse
for kristent frivillig arbeid, og bidro

med forkynnelse, personlig omsorg
og støtte på alle måter overfor KBS og
medlemmene. Også etter at han gikk
av som Feltprost, for å fortsette tjenesten som pastor og tilsynsmann i Frikirken, var han levende opptatt av vårt
fellesskap og bidro som vår president i
flere år.
Det er med takknemlighet til Gud vi
minnes Helge Utaker og den tjenesten
han fikk utrette for MKF, og for en
lang rekke soldater og befal i Forsvaret.
Vi lyser fred over hans minne.
Arnvid Løvbukten,
President i MKF

HELGE UTAKER TALER I LIBANON 1982, VED AVDUKINGEN AV EN MINNESTEIN OVER ERLING ROBERT EKRHEIM, SOM FALT I TJENESTEN NOEN UKER TIDLIGERE.
FOTO: KNUT BYE-JOHNSEN
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NYTT STYRE NYTT MKF-KAPITTEL
I ÅR HAR DET VÆRT FLERE ENDRINGER I MKF-STYRET. MED BÅDE NY STYRELEDER OG
FLERE NYE STYREMEDLEMMER OVERTAR ET NYTT LAG OPPGAVEN Å LEDE MKF FREMOVER
MED GUDS HJELP.
S. O.
Knut Are Seierstad gikk i vår av som
styreleder etter mange års trofast tjeneste. Han gikk av med pensjon i fjor
og mente styreleder burde være aktivt
tjenestegjørende i Forsvaret. Sissel
Mangersnes og Thor Anton Grindheim ønsket ikke å stille til gjenvalg.
Også MKFs kasserer i flere år, John
Arild Korsnes, ønsket å levere stafettpinnen videre.
Petter Nesse, Christer Sollie og Oddvar
Øksendal ble nominert til nye styremedlemmer. Alle tre ble enstemmig
valgt inn ved årsmøteforhandlingene
på Haakonsvern i april.
Petter har vært med i MKF i flere år
(les portrettintervjuet med Petter).
Christer og Oddvar fikk sitt første offisielle møte med MKF på Camp Hoseid
i 2016. Christer tjenestegjør i Bardufoss, og Oddvar på Haakonsvern.

GENERASJONSSKIFTE I STYRET

BEKJENTGJØRING

Med flere utskiftninger i styret marker
dette et taktskifte i MKF. Styret består
nå hovedsakelig yngre befal og vervede
som tjenestegjør i Forsvaret.
Styret vil ha fokus på å være med på
det Gud gjør i hverdagen i Forsvaret.
MKF ønsker å være et fellesskap og
nettverk som er der for kristne som er
i Forsvaret. Men også være lys og et
vitne for de som ikke kjenner Jesus.
Lokale MKF-samlinger og styremøtene
i år bekrefter at MKF og et kristent
nettverk på tvers av tjeneste er viktig.
Gjennom felles bekjente, stand på UL
og andre arrangement har flere rekrutter og andre i Forsvaret blitt kjent med
MKF. Flere nye som oppdaget MKF er
oppmuntret av fellesskapet og uttrykker takknemlighet for å treffe andre
kristne i Forsvaret og kunne dele tanker, tro og tvil med.

Militært Kristent Fellesskap har
etablert en gruppe på Facebook.
FOKUS kommer bare ut noen få
ganger i året. MKF ønsker derfor å
bruke Facebook til å kunne kommunisere og dele tidsaktuell informasjon.

Medlemsbladet Fokus videreføres. Styret ønsker at bladet fortsatt kan være
til oppbyggelse for medlemmer og informere de som er i Forsvaret at MKF
finnes. Styret er også svært takknemlig
for at Knut Are Seierstad har takket ja
til å være redaktør for bladet.
Informasjon prioritere også ved å påbegynne et prosjekt der plakater skal
utformes med standard informasjon
om MKF. Hensikten er å henge opp på
militære tjenestesteder, i tillegg til et
utvalg av kristne videregående skoler,
bibelskoler og folkehøgskoler.

Bli gjerne med i vår gruppe og få tilgang på informasjon, nyheter og et
nettverk av MKF-medlemmer. Du behøver ikke være medlem i MKF for å
melde deg inn i gruppen.
Velkommen med i gruppen :-)
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STRID TROENS GODE STRID
HÅKON RYDLAND
HÅVARD GIKK FRA DEN TRYGGE KRISTENBOBLA TIL EN HVERDAG I MILITÆRET SOM ENESTE
KRISTEN.
Håvard Svenningsen (21) har dette året
gått på Bibelskolen Fjellhaug. Året før
var han i 2. bataljonen i Hæren i Skjold
i indre Troms. Det har han gjort seg
noen refleksjoner rundt.
Håvard var en av dem som gledet seg
til å komme inn i militæret. Han var
klar for skimarsj i 30 minus og krype i
grusen i stekende varme med en befal
som brøler i øret.
Etter tre år på Drottningborg vgs. bak
seg hadde han ikke møtt de største
troskrisene, og så nå fram til å bli kjent
med enda flere ikke-kristne.

VAR ENESTE KRISTNE I SIN
BATALJON
-Det var to forskjellige verdener. I min
bataljon var vi 400 mann, og på gudstjenesten var jeg den eneste fra min
bataljon. I hverdagen ble jeg alenekristen blant veldig mange.
-Når merket de andre at du var en kristen?
-Det tok sikkert bare et par-tre dager
før de begynte å forstå det. Folk la
merke til at jeg ikke bannet, oppførte
meg annerledes og leste i Bibelen
på kvelden. I starten fikk jeg mange
spørsmål, men jeg ville ikke legge skjul
på at jeg er kristen da jeg svarte. Førsteinntrykket var viktig for å uttrykke
at jeg ikke er dum som tror på Gud,
men stolt av det. Vi bodde 6 stykker
på rommet, og rykter spredte seg fort.
Først visste de det, og så visste alle det.

FIKK RESPEKT FOR Å VÆRE
TRYGG I TROA
Håvard opplevde fort at han fikk respekt fordi han var trygg i troa. Det
gjorde at han fikk flere muligheter til å
være et vitne for vennene sine.
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-Det var ikke unaturlig å komme inn
på kristen tro. Man blir veldig godt
kjent, deler og går gjennom mye
sammen på en slik plass. Det var spesielt på to- og tremannshånd jeg fikk
de gode samtalene og spørsmålene. En
gang var det 4 av gutta som ble med
på gudstjeneste. De hadde tullet med
å bli med hele året, men til slutt ble de
faktisk med. Litt for å være kompis, og
litt for interessen. Da dobla vi nesten
antallet på gudstjenesten, ler han.

Å STÅ I DAGLIG STRID
Det var viktig for Håvard å vise at
kristne også er normale folk som kan

ha det gøy.
-Mange tenker at kristne er kjedelige
folk som ikke får lov til å være lenger
ute enn til klokka 22. Jeg levde som
dem, men var likevel annerledes – noe
de syntes var interessant.
«Strid troens gode strid og grip det
evige liv som du er kalt til.» 1.Timoteus 6,12
Dette verset var viktig for meg. Det
var jo strid i hverdagen, og verset gav
mer mening til det vi holdt på med.
Samtidig strever vi en strid med evighetsperspektiv. En strid som Gud har

kalt oss til.

i militæret?

-Er det noe du ville gjort annerledes?

-Ikke legg Bibelen på senga første
kvelden, for stempelet som kristen får
du uansett. Veldig mye av det du sier
og gjør blir analysert og lagt merke til.
Derfor tror jeg integritet er helt sentralt. Ikke si du er kristen og oppfør
deg helt annerledes. Vis at Han du tror
på faktisk er sannhet og at det påvirker
deg.

Vi hører ofte at vi ikke skal prakke på
kristendommen på andre, og det står
jeg innenfor. Men jeg skulle ønske jeg
selv tok enda mer initiativ til flere samtaler om tro og dypere ting.
Ikke bare å vise at kristne er normale,
men vi har faktisk noe å tilby som de
trenger.

LEV MED INTEGRITET!

Håvard så også viktigheten av å få eget
påfyll i hverdagen, og anbefaler nye
førstegangstjenere det samme.

-Har du noen tips til de som er eller skal

-Selv om du ikke trenger å legge Bibelen på nattbordet første dagen, så bør
du ta den opp regelmessig.
Omtrent alle andre tenker annerledes
enn det du gjør, og med tid vil de andre påvirke deg, med mindre du lar
Jesus påvirke deg samtidig.

Først publisert på iTro.no
10. august 2017
Gjengitt med tillatelse
Foto: Privat

ÅRSMØTE PÅ HAAKONSVERN
Årsmøtet i MKF fant sted 21-23 april
2017, i kirken på Haakonsvern. Rundt
25 personer var med på hele eller deler av programmet fra fredag kveld til
søndag ettermiddag. Det var kveldsmøter, bibeltimer og gudstjeneste på
søndag. Og så hadde vi selvsagt de
nødvendige årsmøteforhandlingene,
med valg av tre nye styremedlemmer.
Vi fikk også tid til et meget interessant

besøk på en av fregattene, der vi traff
to MKF-medlemmer ombord. Årsmøtehelgen er en god anledning til å bli
kjent med MKF, og denne gangen hadde vi gleden av å ha med oss flere nye
fra Bergens-området. Feltprest BentInge Misje på Haakonsvern fortjener
stor ros for å ha lagt alt til rette på
beste måte i den fine kirken på basen!
ARNVID LØVBUKTEN INNLEDER OM Å TA
LOKALT LEDERSKAP I MKF

ÅRSMØTEDELTAKERE UTENFOR KIRKEN PÅ HAAKONSVERN
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SKREVET AV C.SOLLIE
Soltun Soldatheim er et kristent fristed
for soldater og lokale ungdom. Hit kan
man komme for å møte andre kristne,
møte venner, eller rett og slett få litt fri
fra kaserna.
Soltun ligger på Setermoen i Indre
Troms. Dette er gangavstand til Setermoen leir, og kjøreavstand til Bardufoss og Skjold.
Da er åtte bataljoner i umiddelbar
nærhet, og det er soldater i alle avdelinger som tar turen til Soltun i løpet
av helgen. Noen tilbringer hele helga,
og andre kommer innom på lørdagen.
Her er ikke soldat og offiser, på Soltun
stiller befal og menige på lik fot.
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Økonomien har vært dårlig i mange år,
da givertjenesten har vært ujevn og det
har vært lite utleie av rom. Det siste
året har økonomien gått litt bedre, mye
takket være at bestyrer Lars Inge Stautland har vært meget aktiv i å få avtaler
med entreprenører om at arbeiderene
bor på Soltun i ukedagene når de jobber i området. Dette sammen med at
foreningen “Soltunveteranene” har
drevet en stor aksjon for å skaffe faste
givere direkte til Soltun.
De faste giverne er helt sentrale i det å
få forutsigbarhet og stabilitet i budsjettene, og vi er stadig ute etter å få flere.
Vi har for tiden færre lokale ungdom
enn det vi tidligere har hatt. Som tiltak
på dette har vi etablert et godt samar-

beid med konfirmantundervisningen
i Den Norske Kirke. De kommer på
besøk hos oss med noen samlinger, og
vi bidrar på konfirmantleirer og arrangement.
I tillegg arrangeres både ungdomsleirer i regi av NLM og åpen bibelskole
av Fjellheim Bibelskole i Tromsø på
Soltun.
Dette skaper både liv og røre på Soltun, og bidrar til å gjøre Soltun kjent
blant ungdom allerede før de drar inn i
førstegangstjenesten.
Følg med på hva som skjer: soltunsoldatheim.blogspot.no
Mer info er å finne på soltunsoldatheim.no

STYRELEDER

MKF - Militært kristent fellesskap ble stiftet i 1982 (som Kristent Befals Samfunn - KBS) og har
som formål å arbeide for kristent
fellesskap i Forsvaret, hjelpe den
enkelte med å styrke sitt trosliv og
vinne andre for Kristus.
Internasjonalt er MKF knyttet til Association
of Military Christian Fellowships, AMCF.

KJÆRE MKF-VENNER!

President
Genmaj(p) Arnvid Brage Løvbukten
Mob 464’32410, e-post: president@mkf.no

Dette er min første tekst som styreleder. Et verv jeg verken hadde tenkt
meg eller tenkt at noen skulle be meg
om å tiltre. Jeg er full av respekt for de
som har gått foran. Som har etablert
og utviklet MKF. Hvorfor meg? Da jeg
kom hjem fortalte jeg kona at «det bare
ble slik». Jeg håper og tror at Gud har
en plan, også med dette. Enn så lenge
er jeg ydmyk, og venter på at denne
planen skal åpenbare seg.
Ventetid kan være på godt og vondt.
På sorg eller glede. Men ventetid er
noe mer. Som all tid er også den verdifull, og må benyttes riktig. Jesu historie
(Matt 25, 14-30) om tjenerne som
skulle forvalte ulike mengder talenter
mens deres herre var på reise, benyttet
ventetiden ulik. Hver av dem fikk det
deres herre mente de hadde evner til
å forvalte. Da herren kom tilbake og
førte regnskap, fikk de som hadde doblet innsatsen skryt, til tross for at de
hadde risikert hans midler – ikke sine
egne. Jeg har lenge tenkt at herren var
hard, når den «unyttige tjener» ble kastet ut. Han tok tross alt vare på det han
hadde fått. Gud forventer imidlertid
mer av de gaver han gir oss. Bortgjemt
blir gavene bortkastet. Som også både
herrens og tjenerens tid. Som soldater
trenes vi for å forsvare vårt land. Men
vi benytter i liten grad de tilegnede
kunnskaper til dette. Mange nå pensjonerte kolleger har aldri benyttet seg
av disse kunnskapene. Ikke fordi de
ikke har villet, men fordi det ikke har
vært nødvendig. Likevel er kull på kull
av soldater, befalselever og offiserer
utdannet, fordi kunnskapen skal forvaltes, den skal utvikles, tilpasses og
overføres – den skal deles. Ventetiden
blir altså utnyttet.

MKF Styre
Oblt Petter Nesse (styreleder)
Mob 934’97818, e-post: leder@mkf.no
Tjenestested: Oslo
Sersjant John Gard (OR-ansvarlig)
Mob 902’18995, e-post: jgard@mkf.no
Tjenestested: Rena
Kvartermester Oddvar Øksendal
(arrangementer)
Mob 473’86619, e-post: ooksendal@mkf.no
Tjenestested: Bergen

På samme måte forventer Gud at vi
skal benytte tiden vi venter på Ham.
Ikke bare holde fast ved barnetroen.
Vi må utvikle vår tro, både gjennom
å øke kunnskapen om det vi tror
på, men også ved å dele vår tro. Vi
er også tjenere. MKF må da være
tjeneste satt i system. Fellesskapet
skal bidra til å utvikle hver enkelt av
oss, men samtidig være et middel
til å bruke ventetiden til å nå flere.
Verktøyene vi bruker er samlinger
som årsmøtet, Tro og Tjeneste,
Camp Hoseid. Neste anledning er
adventsgudstjenesten, som i år verken er til tid eller sted som vanlig.
Til tross for endring til 2.søndag i
advent, i Bygdøy kirke, vet jeg at vi
er velkomne. Jeg gleder meg til å se
mange av dere der.

Grethe M Robertsen
(forbønn og støttemedlemmer)
Mob 922’44279, e-post: gmrobertsen@mkf.no

Mens jeg venter videre tenker jeg på
Asle Engers beskrivelse av sin ordinasjonsdag; «som jeg ventet etter å
kunne ta fatt», som en motivasjon
til å benytte ventetiden riktig. Og da
er det hverdagene som teller.

Kasserer
Kapt Stephen Olsen
(lokale kontakter)
Mob 400’29638, e-post: kasserer@mkf.no
Tjenestested: Stavanger

Vennlig hilsen

MKF har konto nr 2801 48 18067
E-post: post@mkf.no
Postadresse: Postboks 52, 4862 Eydehavn

Petter

Visekorporal 1.kl Christer Sollie
(informasjon)
Mob 958’62225, e-post: csollie@mkf.no
Tjenestested: Bardufoss

Reisesekretær
Kapt(R) Jostein Senumstad
Mob 411’01792, e-post: reise@mkf.no
Medlemsregister
Maj(R) Steinar Høyland
Mob 936’49460, e-post: steinar@mkf.no
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Avsender:
MKF
Postboks 52
4862 EYDEHAVN

B

ELSK DERES FIENDER
Dere har hørt det er sagt: «Du skal elske din neste og
hate din fiende.» Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot
dem som hater dere, og be for dem som mishandler
dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av
deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp
over onde og gode og lar det regne over rettferdige
og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere,
er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det
samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er
det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?
Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.
Fra Bergprekenen. Jesus taler radikalt om hva det vil si å
være hans disippel. Fra Evangeliet etter Matteus, kapittel
5, vers 43-48. Les hele Bergprekenen på bibel.no, Matteus evangeliet kapittel 5-7.
Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.
Gjengitt med tillatelse
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