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HILSEN FRA  

PRESIDENTEN

GAVEN
Det er underlig at verdens største gave 
er gratis. Selv om den er klart mer 
verdt enn all jordens gull, koster den 
ingenting for oss. Gaven kostet livet 
for han som gir den til oss. Gaven er et 
evig liv sammen med Gud i himmelen 
og et svært rikt liv her på jorden. Det 
er bare så synd at det er så få av oss 
mennesker på jorden som kjenner til 
gaven. En god del har hørt om den, 
men relativt få har tatt imot den og 
enda færre erfarer dens velsignelser 
her i dette livet.

Hvordan får jeg del i denne verdens 
største gave? Ved å tro på Jesus som 
gikk i døden for hele verden, for alle 
våre synder slik at vi mennesker kunne 
bli i stand til å møte Gud. Ingen kan jo 
møte Gud med synd i sitt liv. Jesus tok 
på seg straffen vi skulle hatt og utslettet 
all synd med sitt eget blod for de som 
tar imot ham. Så vi blir alle tilbudt evig 
liv i himmelen sammen med Gud, og 
et liv her på jorden i nært fellesskap 
med ham før vi dør fysisk. 

Hvordan er så livet i nært fellesskap 
med Gud her på jorden? Jeg kan jo 
bare fortelle det lille jeg har opplevd 
personlig. Så vet jeg at det er så mye, 
mye mer å oppleve. Jeg har bare gløttet 
litt inn i en vidunderlig verden. Hver 
dag er Gud min sanne far, Jesus min 
venn og Den Hellige Ånd min hjelper 
som bor på innsiden av meg og min-
ner meg om alle store og små ting jeg 
trenger å vite for å leve det gode liv. 
Dette er ikke en flyktig tanke, men 
realiteter: Overnaturlig kraft, visdom, 
kjærlighet, glede, fred osv.  

Kjekt å ha når utfordringene står i kø 
og livet ikke bare er en dans på roser.

Himmelen venter i livet etter døden. 
Jesus sa at hver den som tror på ham 
skal aldri i evighet dø fordi vår sjel er 
en udødelig sjel. Vi får en ny himmelsk 
kropp (mange er nok glade for det) og 
vi skal leve sammen med vår konge og 
venn, Jesus, og vår sanne Far i him-
melen.

VEIKRYSSET
Guds ord sier at de fleste går på en brei 
vei som fører til fortapelsen. De skjøn-
ner det ikke selv, fordi menneskets fi-
ende nummer en, Satan, har forblindet 
dem. De vil ikke engang høre om noe 
som heter fortapelse, heller ikke om 
Satan. Kanskje du til og med kjenner 
deg provosert når du leser dette. 

Gud ønsker at du skal oppdage livets 
veivalg. Jesus sa: «Jeg er veien, sann-
heten og livet. Ingen kommer til Far 
(Gud) uten gjennom meg.» Fienden 
forsøker å legge mye røyk i veikrysset, 
peke på andre guder, filosofier eller 
tankebygninger om deg selv slik at du 
ikke oppdager den smale vei som fører 
til livet. Gud har nemlig lagt ned ønske 
om evigheten ned i hvert menneske, 
slik at alle har et behov for Gud og blir 
ikke tilfreds før de har funnet ham 
gjennom Jesus. 

Vi er også alle skapt i Guds bilde med 
en fri vilje. Det betyr at alle mennesker 
blir satt på veivalg i dette livet. Helt 
fra Kain og til i dag har veldig mange 
mennesker valgt feil vei i veikrysset.  
 

Det vil mennesker fortsette med helt til 
denne jordens tidsalder er over og alle 
skal dømmes etter sine veivalg.

ORDREN
Det er derfor ikke rart at Jesus har gitt 
en klar ordre til alle som tror på ham: 
«gå ut og gjør alle folkeslag til mine 
disipler»… Så er det en god del ordre-
nekt blant oss, en god del later som de 
ikke hørte ordren eller prioriterer seg 
selv høyere. Noen følger ordren, men 
med en elendig markedsføringseffekt 
på grunn av dårlig selvbilde og men-
neskefrykt. 

Det er jo merkelig at ikke flere hjelper 
folk til å ta den rette beslutningen i 
veikrysset og ta imot denne uimotståe-
lige, fantastiske gaven som Gud vår far 
i himmelen har forberedt for oss. Jeg 
håper og tror at dette skal virkelig ta 
fart før Jesus kommer tilbake og henter 
sin menighet hjem. Også i Forsvaret er 
det behov for mange veivisere. MKF 
er ment å være en slik veiviser for alle 
som vil vite hvor livets vei går. Godt 
valg!

GAVEN, VEIKRYSSET OG ORDREN

ARNVID BRAGE LØVBUKTEN

«For av nåde er dere frelst, ved 
tro. Og dette er ikke av dere selv, 
det er en Guds gave. Det er ikke 
av gjerninger, for at ikke noen 
skal rose seg» 

Efeserne 1; 8-9
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MAJOR (R) TORBJØRN OLSEN BLE 24. SEPTEMBER 
OVERRAKT HEIMEVERNETS FORTJENSTMEDALJE. 

MEDALJEN TILDELES AV FORSVARSSJEFEN, OG BLE 
OVERRAKT AV GENERALINSPEKTØREN FOR HEIME- 

VERNET UNDER FELTPRESTKORPSET FAGKONFERANSE 
PÅ BÆREIA VED KONGSVINGER. 

Torbjørn Olsen var i flere år feltprest, 
blant annet i den daværende 1. infan-
teribataljon/Brig N på Setermoen og 
senere på Feltprostens kontor. Dette 
var på den tiden MKF, eller KBS som 
det het den gang, ble stiftet på Soltun 
soldatheim i Bardu i 1982. Han var 
derfor blant dem som deltok på stiftel-
sesmøtet, og har vært en nær venn av 
MKF siden. 

Utmerkelsen ble tildelt for hans innsats 
med å organisere feltpresttjenesten i 
HV i 1988/89. I løpet av mindre enn 
et år ledet han etableringen av en pre-
stetjeneste i HV med om lag 70 felt-
prester! Denne tjenesten i HV er i år 
25 år gammel, og gir fortsatt et meget 
verdsatt bidrag til HV. 

Torbjørn Olsen sluttet i Feltprestkorp-
set like etter dette, da han konverterte 

til den katolske kirke. I 1999 tok han 
en doktorgrad i kanonisk rett ved 
Det pavelige universitet Gregoriana i 
Roma. Hans avhandling omhandlet 
den katolske feltpresttjenestens kirke-
lige status. 

Han har fortsatt sitt engasjement for 
Forsvaret og dets personell også som 
prest i den katolske kirke, blant annet 
som leder av de norske delegasjonene 
til militærvalfarten i Lourdes i flere år. 
Ved et par anledninger har vi også hatt 
gleden av å ha ham med oss på MKFs 
årsmøter, der han har delt Guds ord 
og tanker om blant annet Forsvarets 
verdigrunnlag med oss. Som et tverr-
kirkelig kristent fellesskap i Forsvaret 
er det en glede å gi våre hjerteligste 
gratulasjoner til Torbjørn Olsen, og 
ønske ham velsignelse over tjenesten 
også i årene som kommer. 

TEKST: KNUT ARE SEIERSTAD, STYRELEDER MKF

HEIMEVERNETS FORTJENSTMEDALJE 

TIL TORBJØRN OLSEN

FELTPROST ALF PETTER HAGESÆTHER, TORBJØRN OLSEN, 
GIHV RUNE RAABYE OG SJEFSPRESTEN I HV ELLING 
ERICHSEN

TORBJØRN OLSEN OG GIHV GENERALMAJOR RUNE RAABYE

HEIMEVERNETS  
FORTJENSTMEDALJE 
Innstiftet 1. januar 1994. Medal-
jen kan tildeles norske militære 
og sivile personer som på for-
skjellig vis har gjort en særlig stor 
og uselvisk innsats for Heimever-
nets sak. Den kan også tildeles 
utenlandske statsborgere. Deres 
innsats må ha vært av spesiell 
betydning og verdi for Heimever-
net. Den tildeles av Forsvarssje-
fen etter innstilling fra General-
inspektøren for Heimevernet.
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Med flyteknisk grunnlag kom Atle 
Brundtland fra Luftforsvarets Tekniske 
Fagskole på Kjevik til Sola flystasjon i 
1949. Under tiden ved Sola flystasjon 
fikk han følge en betydelig flyteknisk 
utvikling ved flytypene Moskito, Thun-
der Jet, Katalina, Albatross og F-5. 

Atle og hans gravide kone, Irene, var 
innstilt på å flytte nordover til Andøya 
etter deres førstefødte hadde kommet 
til verden. Men det gikk ikke slik, Irene 
døde i fødselen. 

Alene med sin sønn var verden plutse-
lig totalt endret. Reisen som var plan-
lagt nordover som en komplett familie 
var nå redusert til en enkemann med 
en nyfødt sønn på armen. Atle fikk 
oppleve et lokalsamfunn og forsvaret 
som arbeidsgiver fra sin beste side, de 
stilte opp. 

Det ble aldri noen reise nordover. Atle 
fikk tilbud om stilling som brannvern-
befal ved Brann- og Havariavdelin-
gen på Sola Flystasjon. Sønnen fikk 
dagmamma i lokalmiljøet de to første 
årene. Flystasjonen, som hadde 2.000 
mann på det meste, ble hans base i 
store deler av hans 40-årige militære 
karriere. 

MØTET MED JESUS
Atles foreldre var kristne. Han bad selv 
kveldsbønn som en god rutine, men 
var ingen bevisst kristen frem til da 
hans kone døde. Tiden etter hennes 
død ble en meget krevende tid hvor 
troen var det eneste lyspunktet han 
hadde. En kveld merket han at  
Jesus kom inn i rommet. Det var så 
påtagende at han ikke turte se opp. 
Følelsen vi kan ha når noen ser på oss, 
den hadde han da.  
 

Han tok imot Jesus som Herre i livet 
etter denne hendelsen. To år etter sitt 
tragiske tap av sin kone opplevde Atle 
å igjen få møte kjærligheten. Bergljot 
hadde vært kristen hele livet og har 
stått ved hans side siden den gang. 

INTERNASJONAL MØTE MED 
KRISTNE OFFISERER
I 1980 traff Alte krigsveteranen Ulf Uri 
Bjørnø som fortalte om internasjonal 
konferanse for kristne befal i England. 

Dette traff en nerve i dem og de reiste 
over som samlet familie for å delta på 
verdenskonferansen. De fikk en flott 
opplevelse hvor de fikk delta i god 
lovsang. De hadde ikke møtt et tilsva-
rende miljø blant militært personell i 
Norge. 

I England fikk Atle og Ulf informa-
sjon om et kristent militært arbeidet i 
Norge ved blant annet Asle Enger.  
Atle og Ulf kjente ikke Enger fra tidli-
gere.  

GUD MOBILISERTE TIL INNSATS
TEKST: ROGER EGELI 

FOTO: ROGER EGELI OG MKF-ARKIV

KAPTEIN (R) ATLE BRUNTLAND VAR MED Å STARTE 
MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP (MKF). REDAKTØREN 

HAR SNAKKET MED HAM OM DEN FØRSTE TIDEN.

ATLE ØNSKER Å GI ANDRE EN SMAK AV JESUS
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Oberstløytnant Harvey hadde tatt Atle 
til side i England og oppmuntret ham 
til å blåse liv i gamle glør i Norge. 

De snakket aldri om tro i forsvaret på 
den tiden, men Atle ringte til noen 
han kjente på Rygge. Han snakket med 
Tormod Berger, Inge Wold, Axel Wold 
og andre kristne om muligheten for et 
kristent arbeid i forsvaret.

I 1981 ble det tatt initiativ til å starte 
opp et kristent arbeid i forsvaret, men 
ingen møtte. Asle Enger kjente felt-
prosten, oberst Olav Tysnes. Atle og 
Asle ble invitert til feltprostens kontor 
for samtale. 

Atle og Asle Enger hadde nær kontakt 
etter dette. Atle fikk oppleve en glø-
dende åndshøvding med en fantastisk 
tjeneste med å spre oppmuntring og 
glede. Enger ivret for etablering av 
kristne lag rundt omkring i Norge. 
Han hadde møtt kristne i fangenskap 
under 2. verdenskrig og hadde forsøkt 
å starte et arbeid tidligere uten å lyktes 
fullt ut.

STARTEN
Den 4. februar 1982 ble starten for 
Kristent Befals Samfunn (KBS) formelt 
satt på Soltun ved Setermoen.  

Feltprosten var med og stadfestet 
vedtekter og formalia på samlingen 
som hadde 17 personer tilstede på det 
meste. 

Asle Enger ble valgt som KBS sin før-
ste president med medlemsnummer 
1. Det ble fastsatt en struktur som har 
vært lik frem til nå, med unntak av 
navnet som er endret til Militært Kris-
tent Fellesskap (MKF) for å inkludere 
alle i forsvaret. Første magasin for 
KBS, som fikk navnet FOKUS, kom 
ut i 1982. På baksiden ser vi at Atle 
Brundtland var blitt gitt medlemsnum-
mer 2, noe som normalt bekrefter hvor 
sentral og engasjert en person har vært 
i forhold til at et arbeid skal kunne 
startes opp. 

Atle fremhever krigsveteranen Ulf Uri 
Bjørnø som han opplevde var et Guds 
sendebud på den tiden. Bjørnø hadde 
et sterkt fokus på at Herrens vilje måtte 
skje. Ulf Uri Bjørnø ble første æres-
medlem i KBS så Atle var nok ikke 
alene om å se Bjørnø sin viktige rolle. 

Asle Enger hadde relasjon til konge-
huset på en måte som gjorde at H.K.H 
Kong Olav tilbød seg å være KBS sin 
høye beskytter. KBS fikk også i flere å 
støtte fra Prinsesse Astrid sitt fond.

FORSVARETS FLYRUTER - EN 
NØKKELROLLE I KBS SITT  
ARBEID
På 1980-tallet var forsvarets flyruter 
lagt opp slik at Oslo, Stavanger (Sola) 
og Bardufoss meget enkelt kunne nås 
av de som i begynnelsen utgjorde 
styret i KBS. Rekruttering i starten 
ble gjort ved individuell kontakt over 
telefon etter primitiv «etterretning» 
for å få kartlagt hvor det fantes andre 
kristne i forsvaret. 

REKRUTTERE - EN OG EN.
De ble i arbeidet oppmuntret av mili-
tære kollegaer som fulgte arbeidet fra 
utlandet. KBS fikk på få år over 1.000 
medlemmer. I ettertid reflekterte styret 
over at det var stor forskjell i hvordan 
forskjellig gradsnivå responderte på 
deres kontakt. Atle, som var kaptein, 
var midt på treet i hierarkiet og kunne 
enkelt arbeide både oppover og ned-
over i forsvaret uten at det var noe pro-
blem å få kontakt med nytt personell. 

Asle Enger som arbeidet opp mot ge-
neral- og admiralssjiktet, på toppnivå 
i forsvaret, møtte også mye positivitet. 
Flere høyere offiserer ville være med, 
men de meldte seg ikke inn i KBS med 
begrunnelse om at de måtte kunne 
være sjef for alle undergitte.

ASLE ENGER – EN NØKKEL-
SPILLER
Det er ingen tvil om at Atle sin innsats 
var helt sentral for opprettelsen og 
rekrutteringen til KBS i starten. Atle 
er imidlertid bevisst i vår samtale på å 
ikke fremheve eller sette fokus på sin 
egen rolle i denne sammenhengen. 
Han vender i stedet heller fokuset mot 
Asle Enger og den rolle han hadde for 
så mange. 

Asle Enger hadde en unik evne til å 
fremheve og oppmuntre andre men-
nesker. Han gjorde seg selv liten, også 
for de som hadde stor respekt for ham, 
for at andre kunne få bli store. Dette 
resulterte i at alle mennesker ville stå 
Enger nær.

Enger var en stor mann i store kretser, 
men når han var på besøk i deres hjem 
viste han en tilstedeværelse og nærhet 
som var helt spesiell. Han ga fokus til 
de som var rundt ham. Han skrev brev 
nesten hele tiden. Disse ble sendt til 
oppmuntring og støtte til svært mange. 
De hadde selv fått noen av disse til-
sendt og de ble tatt frem under samta-
len denne dagen; Det er ikke tvil om 
at Asle Enger var svært dyktig skribent 
og hadde en oppmuntringens gave. 

Atle hadde en så nær relasjon til Enger 
at de også tok opp saker i sine samtaler 
som de ikke var helt enige om. De var 
eksempelvis ikke samkjørte i forhold 
til frimurerlosjen hvor Asle Enger 
hadde 11. grad.  
 

GUD MOBILISERTE TIL INNSATS

ATLE I DYREPARKEN

FLYTYPEN F-5
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Atle var ikke begeistret for det, men 
Enger var åpen om at han så sin rolle 
der. Enger var ettertraktet å ha til å 
forrette i begravelser, spesielt for krigs-
veteraner.

Støttemedlemmene hadde en helt spe-
siell plass i Enger sin visjon for KBS. 
De skulle be for KBS og de som tjenes-
tegjorde i felten, de var veldig viktige 
støttetropper for de stridende. Grethe 
M. Robertsen fylte en veldig viktig rol-
le som Engers adjutant og høyre hånd i 
dette arbeidet over svært mange år.

PENSJONIST, MEN IKKE  
PARKERT!
Atle og Bergljot har sammen to søn-
ner og fått oppleve å ha hverandre som 
støttepartner gjennom livet. De har 
felles venner både i forsvaret og lokal-
samfunnet. Atle har hatt godt utbytte 
av mannsgrupper som er mindre fel-
lesskap hvor de kan samles til samtale 
og bønn.

Etter han ble pensjonist i 1989 har Atle 
prioritert å delta på årsmøtene i MKF. 
Han har et spesielt forhold til mange 
medlemmer, spesielt de eldste som han 
arbeidet sammen med i mange år.  

På KNM Harald Hårfagre hadde de 
møter i 10 år etter han ble pensjonist 
med 3-4 møter pr halvår med gode 
foredragsholdere fra Fellesoperativt 
hovedkvarter på Jåttå. 

Atle avslutte sin møtevirksomhet der 
for 6 år siden. Da reiste han og kona 
som vinterassistenter ved Sjømanns-
kirken stasjoner på Tenerife og Mal-
lorca i 3 måneders perioder.  

Atle og Bergljot har sitt åndelige hjem i 
Sola kirke, men går også på bedehuset. 
Musikklaget gladsangpensjonistene er 
viktig for Atle. Her tar han med trekk-
spillet og gleder tilhørerne med god 
sang og musikk. Han leder også 334 
Skvadronens Venner (Luftforsvaret).

KORSET –  
DET MEST SENTRALE
Påsken og korset er sentralt for Atle. 
Mange er opptatt av inntoget i Jeru-
salem, rettergangen og den kulturelle 
rammen rundt påsken. Atle på sin side 
er fokusert mot kjernen i historien; 
korset. Langfredag er en helt spesiell 
dag. Det var det det skjedde. Det var 
der Jesus døde. Det var der han betalt 
prisen for hver enkelt av oss, og for 
Atle. Atle og Bergljot oppholdt seg i 
Jerusalem en uke i sommer.

Det er dette han ønsker å formidle 
der han har vært og der han er i dag. 
I en lang militær karriere, gjennom 
forskjellige type frivillig innsats og 
engasjement og i relasjon med andre 
mennesker; Om en bare kan få gi dem 
en smak av Jesus, vårt evige håp, vår 
alles frelser. 

KORSET - PRISEN BLE BETALT

GAVEN – RELASJON MED GUD
TEKST: ROGER EGELI

«DA KALTE GUD HERREN PÅ ADAM OG SA TIL HAM; 
HVOR ER DU?» (1. MOSEBOK 3.9).

I 1. mosebok 3.8 kan vi lese at Adam 
og Eva hørte Gud vandre i hagen da 
dagen var blitt sval. Gud var nær og 
søkte tett relasjon med dem. 

Jesus kalte disipler som skulle stå med 
ham i tjenesten. Relasjoner ble bygget, 
liv ble forandret for alltid og veiled-
ning og trening ble gitt mens Jesus satt 
til bords. Jesus viste oss hvordan Gud 
ønsker relasjon med alle typer men-
nesker. Han lot andre få komme nær 
og bli kjent med seg. 

Da Jesus sende disiplene i praksis 
sendte han dem to og to.  

Da han skulle be før korsfestelsen var 
de med.  
Da Jesus var tatt opp til himmelen kom 
de sammen. De delte det de hadde og 
var utholdende i bønn. Da Den Hellige 
Ånd kom på pinsedag var de samlet og 
de ble alle fylt og utrustet til tjeneste.

Som stridende, forbedere og støtte-
partnere er Jesus eksempel at vi bør 

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner 
døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han 
med meg». 

Joh Åp 3. 20

ha fellesskap både med Gud, andre 
kristne og de som ikke kjenner Jesus. 
Gjennom relasjoner kan vi ved bønn 
og Guds Ord (Bibelen) bli styrket slik 
at vi ikke står alene og blir sårbare når 
de tøffe dagene kommer. 

Når Herren Gud banker på din dør – 
vil du åpne opp for Ham?
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CAMP HOSEID 2014
TEKST OG FOTO: SILJE MYRHOLT, STYREMEDLEM MKF

HØYDEPUNKTET PÅ SOMMEREN FOR MILITÆRT KRIS-
TENT FELLESSKAP (MKF) ER DEN ÅRLIGE SAMLINGEN 
I DRANGEDAL. NAVNET «CAMP HOSEID» HAR NÅ BLITT 

INNARBEIDET BLANT MANGE.  ÅRETS CAMP BLE  
GJENNOMFØRT DEN ANDRE UKEN I JULI 2014.

Varslingsordre kom ut noe sent. Det ga 
våre MKF’ere en utfordring med tanke 
på god UTS (utvikling til sommertur 
:-) ). Heldigvis har vi et rutinert styre 
som er i stand til å planlegge og gjen-
nomføre oppdrag på kort tid. Både 
utførelse og adm og fors ble tildelt en 
dedikert fra styret. 

Programmet var lagt opp slik at både 
store og små kunne få vært med på det 
meste. Å ha med barnevogn opp til 
klatreveggen viste seg å ikke være noen 
hindring. Når en ønsker å delta ordner 
det meste seg. 

Været var upåklagelig, vi fikk oppleve 
en sørlandssommer på sitt beste. Med 
flott vær i gode omgivelser kunne alle 
måltidene gjennomføres utendørs. 

Klatring, crossfit på gresset, gåtur til 
nærmeste fjelltopp, volleyball og  
bading var noe av aktivitetene  
deltakerne kunne være med på. 

På kvelden var det samling med lov-
sang og deling av Guds ord. Tre av 
deltakerne tok ansvaret for hver sin 
kveld. De hadde forberedt seg på te-
maet for campen som var «All one in 
Jesus Christ». Dette ble et fint tema 
som også ble gjenspeilet i samværet på 
dagtid. 

MKF har medlemmer spredt rundt på 
forskjellige lokasjoner i landet. Det å 
komme sammen på denne måten og 
dele et kristent felleskap med andre, 
som også har tilknytning til Forsvaret, 
oppleves som meningsfullt og oppbyg-
gende. 

Også i år var vi velsignet med besøk 
fra et av våre naboland. En kadett fra 
Finland var med på Camp Hoseid for 
andre gang. MKF ser med glede på at 
Camp Hoseid kan være en arena for 
å knytte kontakt med andre kristne 
utenfor landegrensene. 

BLI MED I 2015!
Hvis du leser dette og har lyst å være 
med på Camp Hoseid 2015 i juli så er 
du varmt velkommen neste sommer. 
Stedet er idyllisk, menneskene venn-
lige og programmet fleksibelt og  
barnevennlig. 

Det er en viss fare for at også du liker 
det så godt at du kommer tilbake :-)
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STYRELEDER

KJÆRE LESERE, 

Hvordan er formen? Fra vi kom inn i 
Forsvaret har vi gjennomført fysiske 
tester – opptaksprøver, årlig fysisk test 
og jevnlige konkurranser. Det ligger i 
vår profesjon å holde seg i form – det 
er en del av vår identitet! 

Det er også viktig å holde seg i god 
åndelig form. Om vi glemmer å trene 
vil formen etter hvert forfalle. Ånde-
lig trening er å passe på å få en daglig 
dose bønn og Bibel. Det kristne felles-
skapet er også viktig for å utvikle den 
gode åndelige formen. 

Fysisk trening og åndelig trening har 
mange likheter, men det er også for-
skjeller. På den årlige fysiske testen er 
målet å få så god karakter som mulig. 
I vårt åndelige liv er det ikke gra-
derte krav – her er det eneste kravet 
«fullført». Når det led mot slutten av 
Paulus’ liv skrev han: «Jeg har stridd 
den gode strid, fullført løpet og bevart 
troen. 

Nå ligger rettferdighetens seierskrans 
klar for meg. Den skal Herren, den 
rettferdige dommer, gi meg på den 
store dagen, ja, ikke bare meg, men 
alle som med kjærlighet har ventet på 
at han skal komme» (2. Timoteus brev 
kap 4, vers 7-8). Det er det det handler 
om. 

Dette er et revolusjonerende budskap, 
fordi det betyr at uansett hvor mye 
ballast du har i livet, uansett hvor svak 
troen har vært, uansett hvor lite du 
har oppsøkt det kristne fellesskapet og 
uansett hvor dårlige erfaringer du har 
med Guds etterfølgere – så har du del 
i Jesu seier om du beholder troen og 
fullfører løpet.  

Men selv om kravet bare er «fullført» 
er det ingen selvfølge at vi består der-
som vi forsømmer å holde oss i åndelig 
form. Fra tid til annen ser vi kamerater 
som etter lang åndelig inaktivitet kon-
staterer at de ikke lengre har en tro. 
Det er trist å se når noen bryter løpet. 

Vi vil gjerne være et kristent felles-
skap for alle som ønsker å fullføre 
løpet – sammen vil vi løfte hverandre 
frem, bygge troen og oppleve mer av 
Gud i våre liv. Når vi holder oss i form 
åndelig vil vi også erfare at vi ikke bare 
fullfører løpet på et minimum, vi vil 
derimot oppleve stadig mer av Guds 
nærhet i våre liv. Så ikke vent – oppsøk 
fellesskapet og start den åndelige tre-
ningen nå!     

Vennlig hilsen

KNUT ARE SEIERSTAD

MKF DELTAR I FROGNER KIRKE
DEN 14. DES 2014

Det er en viktig og langvarig tradisjon at MKF 
deltar i adventsgudstjenesten i Frogner kirke den 
tredje søndag i advent. Vi håper å se flest mulig 
av MKF sine medlemmer og støttemedlemmer 
med familie og venner til både gudstjeneste og 
kirkekaffe.

Vi som har anledning stiller i uniform denne 
dagen. 

Dagens offer går til MKF sitt arbeid.

Kom til kirken og del fellesskap med oss denne 
dagen GUDSTJENESTEN I FROGNER KIRKE I 2013
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JESUS – LEDEREN SOM SPRENGTE 

GRENSENE
TEKST: MAGNE LERØ, TEOLOG MED MASTERGRAD I LEDELSE, REDAKTØR FOR UKEAVISEN LEDELSE.

ET RISIKOVILLIG STYRE I DET PRIVATE VILLE KANSKJE 
TATT SJANSEN PÅ Å GI EN SOM JESUS EN LEDERJOBB.  
I DET OFFENTLIGE VIL DE ALDRI VÅGET Å SATSE PÅ EN 
SÅ UREGJERLIG OG GRENSEOVERSKRIDENDE LEDER. 

JESUS DREV ENDRINGSLEDELSE SÅ DET HALVE KUNNE 
VÆRE NOK. «MANAGEMENT BY WALKING AROUND» 

VAR DEN METODEN HAN VAR MEST FORTROLIG MED. 

Hvis noen skulle gi seg i kast med å 
kåre verdens mest betydningsfulle 
leder, ville Jesus gått av med seieren. 
Han var ikke i full aktivitet i mer enn 
tre år og døde som 33-åring. Men ide-
ene hans endret en hel verden. Den 
organisasjonen han skapte, kirken, er 
2000 år etter enn av verdens største 
organisasjoner. Hver dag er fortsatt 
millioner av mennesker opptatt av det 
Jesus sa og gjorde.

Jesus startet som gründer på datidens 
livssynsmarked. Andre hadde prøvd 
seg før som Messias, men det gikk 
skikkelig galt. Datidens eksperter lev-
net ikke Jesus store sjansen. Han hadde 
smått med utdannelse, var pengelens 
og det var dårlig med støtteordninger 
på den tiden. Han hadde heller ingen 

rundt seg til å begynne med. Men han 
var besjelet av en tro på at han skulle 
utrette noe stort, endre historiens løp 
og forandre menneskenes forestillinger 
om hvem Gud var, hva som er poenget 
med å leve og hvordan en bør innrettet 
livet sitt. 

MAGEFØLELSE
Måten å rekruttere på, vil ekspertene 
kalle «bånn i bøtta». Her gikk det på 
magefølelsen. De første 12 medarbei-
derne var for det meste fattige fiskere. 
De lot ganske enkelt båten og garnene 
ligge og begynte å følge ham. Her er 
vi ved nøkkelen til den suksess Jesus 
hadde. Han var helt uovertruffen når 
det gjaldt å bevege folk, utfordre og 
engasjere. Han hadde evnen til å mo-

bilisere så vel massene som enkeltper-
soner. Jesus var en karismatisk leder 
av rang. Han hadde en brennende tro 
på sitt oppdrag og han maktet å trekke 
mennesker til seg for å virkeliggjøre de 
visjoner han tegnet med bred pensel. 
Ingebrigt Steen-Jensen hadde ikke hatt 
mye å utsette på de «hårete mål» Jesus 
satte seg. Noen ristet oppgitt på hodet 
over det han sa om «evig liv» og at han 
var den som kunne ordne det.

Jesus drev det vi i dag kaller «transfor-
merende lederskap». Han omskapte 
folk, utsatte de for idealisert innfly-
telse, egget mennesker til tro. I de fis-
kerne han utfordret, så han potensialer 
han mente han kunne utvikle. Når 
Petter Stordalen tar sjansen på å gi folk 
tidlig i tjueårene et stort lederansvar, 
vil mange si han er dristig. Jesus gikk 
betydelig lenger. Han måtte tåle å høre 
at han var uansvarlig, en naiv fantast, 
en ubehjelpelig raring.  
Så omgav han seg også mest med 
fiskere, småkjeltringer som Sakkeus 
og andre tollere, prostituerte, syke og 
skrøpelige, kort sagt – datidens paria-
kaste. 

Det var nok av skriftlærde og folk med 
erfaring fra styre og stell Jesus kunne 
valgt til disipler. Men han så poten-
sialet som lå i det enkelte menneske, 
uavhengig av hva de kunne vifte med 
på en CV.

KVINNER OG PROSTITUERTE
Han verdsatte også kvinnene på en 
annen måte enn det som var vanlig 

JESUS UTØVET STRATEGISK LEDELSE. FOTO: TORGEIR HAUGAARD, FMS
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i samtiden. Han måtte tåle å bli ut-
satt for rykter og sladder da han var 
sammen med prostituerte. En gang lot 
han en av dem salve seg som et tegn 
på at han var en utvalgt. Sjokk og ha-
keslepp. Jesus brydde seg ikke. Han var 
ikke ute etter kroppene deres. Han så 
hva deres sjel lengtet etter, muligheten 
til å leve et liv i verdighet.

En gang kom de skriftlærde trekkende 
med en kvinne som var tatt på fersk 
gjerning i ekteskapsbrudd. Det var 
ikke spøk den gang. De skulle etter 
loven steines. Jesus så den ulykkelige 
kvinnen, tenkte og sa: «Den av dere 
som er uten synd, kan kaste den første 
steinen». Den traff. De trakk seg unna. 
«Heller ikke jeg fordømmer deg», sa 
Jesus.

Dette var typisk for Jesus. Han gav 
mennesker nye sjanser. Han nektet å 
gi opp troen på at et menneske kunne 
endre seg. Peter, som sto ham så nært, 
nektet for at han kjente ham tre ganger. 
Han reddet sitt eget skinn og lot Jesus 
bli ført bort. Peter ble tilgitt. Slik holdt 
Jesus på. Snakket om og om igjen å gi 
mennesker muligheten.   

«Jeg er verdens lys». «Jeg er veien, 
sannheten og livet». 

Ingen profeter hadde framstått med en 
slik overbevisning og tro på sitt opp-
drag som Jesus. 

OM NOEN VIL FØLGE
Mennesker ble sugd inn i dette med-
arbeiderskapet. Og den som ville være 
med, ble det stilt krav til: «Om noen vil 
følge etter meg, må han fornekte seg 
selv og ta sitt kors opp og følge meg. 
For den som vil berge livet, skal miste 
det. Men den som mister sitt liv for 
evangeliets skyld, skal berge det». Her 
var det snakk om helhjertet innsats, for 
ikke å si blodig alvor.

En gang reagerte folk kraftig på det 
Jesus sa. De pakket sakene sine og for-
svant. Det var like før disiplene gjorde 
det samme. Men fellesskapet dem 
imellom var for sterkt. De fortsatte 
vandringen sammen med en leder de 
ikke helt forsto seg på. Det gjorde hel-
ler ikke folk. Han ble hyllet en dag. 
Ropt skjellsord til en annen. Men en 
forble ikke likegyldig til ham. Gang på 
gang flokket folk seg om ham.

Jesus var opptatt av å forankre det han 
ville utføre. Han var sammen med disi-
plene dag og natt. Han brukte mye tid 
på å undervise dem. Jesus drev virkelig 
«management by walking around». 
Jesus var en handlingens mann. Han 
gjorde en rekke undere som gjerne ble 
etterfulgt av opplæring. For Jesus gikk 
ord og handling hånd i hånd. Han de-
monstrerte det han sa. Liv og lære var 
ett. Slik ble han et krevende forbilde.

VASKE FØTTENE
Likevel hadde disiplene problemer 
med å bli klok på ham. En gang tok 
han et vaskevannsfat og begynte å 
vaske disiplenes føtter. Da grep Simon 
Peter inn og sa han hadde misforstått. 
«Du er Mesteren. Det er jo jeg som 
skal vaske dine føtter», sa Simon Peter. 

Da satte Jesus ham kraftig på plass. En 
leder i Jesu følge skulle være en tjener 
for de han hadde under seg. 

Denne fortellingen er en inspirasjons-
kilde for den trenden innen ledelse 
som kalles «tjenende lederskap». Le-
deres jobb er å gjøre andre gode. Det 
handler om intet mindre enn å være 
glad i de menneskene en har fått an-
svaret for. «Ingen har større kjærlig-
het enn den som gir livet for vennene 
sine», sa Jesus. Ledere skal ikke herske, 
heve seg over, triumfere. De skal ofre 
seg, slite seg ut for at andre skal nå sine 
mål. Slik skapte Jesus et sterkt felles-

skap og et likhets- og tjenerideal som 
var nytt i samtiden. 

BOSS ELLER BUDDY
Det nytter ikke stille spørsmålet om 
Jesus var «boss eller buddy». Han var 
i så fall begge deler. Han var grenseløs 
når det gjaldt å involvere seg i sine 
medarbeidere. Men han kunne også 
være lynende skarp og slå ned på 
holdninger han ikke kunne godta. Han 
gikk heller ikke av veien av å reagere 
så pass skarpt at han ble beskyld for å 
ty til vold. En gang veltet han bordene 
til pengevekslerne og drev dem ut av 
tempelet. Han skjelte dem ut og sa de 
hadde gjort tempelet til en røverhule. 
Det fikk da være grenser for å drive 
business.

I oppgjøret med fariseerne og de 
skriftlærde tok det helt av. Jesus kalte 
dem «ormeyngel», «hyklere» og hvit-
kalkede graver». Han påsto at de som 
mente de var eksperter på å tolke loven 
fra Moses og profetene, førte folket 
vill. Jesus mente de hadde byråkratisert 
Guds gode vilje, som er å vise god-
het og kjærlighet. Han sa til alle som 
ville høre at de bare kunne skrote alle 

JESUS VISTE TJENENDE LEDERSKAP

HELHJERTET INNSATS. FOTO: JONAS CHRISTIE FMS

JESUS LØFTET FREM BARNA 
FOTO: SISSEL AMUNDSEN, FMS

Til og med barna løftet han fram. Han 
sa til folk at det var bedre folk nærmet 
seg Gud med et barns tillit enn med 
den typen sikkerhet og bedre-viten-
holdning som preget datidens religiøse 
ledere.

Ledere må tro på det de holder på 
med. Folk ble slått til jorden av den 
selvtillit som preget Jesus. 
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«menneskebudene» fariseerne hadde 
laget i beste mening. 

Jesus nektet å innordne seg datidens 
religiøse byråkrati. Han turte fram et-
ter eget hode, fullt overbevist om at 
det var han som hadde sett lyset. Han 
så på seg selv som en budbringer for 
Guds vilje med livet og menneskene.

De som hadde makt så på ham som en 
opprører. Han truet den bestående or-
den. De jødiske lederne gikk sammen 
med romerne om å få rydde ham av 

veien. Folket syntes det var like greit. 
De ville heller ha røveren Barabbas 
fri. Han var det mer tak i enn denne 
Jesus som gikk rundt og pratet om at 
han var Messias, men som hadde tapt 
fullstendig. Ikke en gang vennene hans 
forsvarte ham, men stakk unna for 
ikke å bli tatt til fange.

Jesus holdt på sitt, men han fikk alle i 
mot seg. Han tapte på alle fronter og 
led et bittert nederlag, så det ut som. 
Jesus endt sine dager på et kors, som 

andre opprørere før ham.  Men disiple-
ne og en kvinne var skråsikre på at den 
Jesus de hadde sett henge på korset og 
bli lagt i en grav i Getsemane var den 
samme som plutselig oppsøkte dem og 
sa han ikke var død likevel. 

Det er mulig de tok feil og at kirken er 
bygget på en misforståelse. Fortsatt er 
det mange som tror de trodde rett.   

Artikkelen er gjengitt med tillatelse. Pu-
blisert i Ukeavisen Ledelse 16.12.2011.

GAVEN – VEIEN TIL GUD ER ÅPEN
TEKST: ROGER EGELI, FRITT FRA «VEIEN TIL GUD» AV KJELL HALTORP

Den viktigste kunnskap du kan eie, er 
hvordan du skal få fellesskap med Gud. 
Bibelen kaller det å bli frelst eller født 
en gang til. Adam og Eva ble skapt i 
Guds bilde. De elsket å være sammen 
med Gud og vandre fritt i Edens hage. 
De fikk spise av alle trær uten ett. Men 
de valgte å spise av det som Gud hadde 
sagt de ikke fikk lov å spise av. Straffen 
var adskillelse fra Gud og utestengelse 
fra Edens hage.

Jesus kom for å gjenopprette forbin-
delsen mellom menneskene og Gud. 
Og frelsen er ikke et billig produkt. 
Det kostet Jesus alt da Han døde på 
korset for våre synder og overtredelser. 
Men du kan få ta imot den dyrekjøpte 
frelsen som en gave uten strev, uten 
betaling, uten noen prestasjon. Det er 
bare å ta imot av nåde. Ved å tro på det 
Jesus gjorde, er det ditt.

Veien til Gud har Han gjort ferdig for 
alle mennesker. Han gjør ikke for-
skjell på noen. Det kommer ikke an 
på hudfarge, rase, penger, status eller 
IQ. Guds kjærlighet er like stor til alle 
mennesker, uansett hvor du kommer 
fra og hvor du bor.

Romerne 3.22-23 sier at det ikke er 
noen forskjell. Vi har alle syndet og 
står uten ære for Gud. Vi trenger altså 
alle frelse. I Romerne 6.23 ser vi at 
syndens lønn er døden, men Guds 
nådegave er evig liv i Kristus Jesus, 
vår Herre. Det er din nådegave vi her 
snakker om.

Johannes 1.12 sier at alle dem som tar 
imot Ham, dem gir han rett til å bli 
Guds barn, de som tror på Hans navn. 
Gaven, frelsen, er altså klar. Gavepak-
ken er sendt til deg med ditt navn på. 
Spørsmålet er om du vil benytte din 
frie vilje til å ønske Jesus velkommen 
inn i ditt liv.

Om du vil akseptere Ham er veien 
klar. Efeserne 2.8 presiserer at det er av 
nåde du blir frelst, ved tro. Det er ikke 
noe du kan gjøre selv, dette er en Guds 
gave til deg som Han har gjort ferdig 
slik at du bare kan ta imot den. Åpen-
baringen 3.20 sier om Jesus at han står 
foran døren og banker. Han ønsker å 
komme inn i livet ditt, Han ønsker en 
relasjon med deg. Men Han presser seg 
inne inn i livet ditt. Du må selv aktivt 
åpne og invitere Ham inn. Han respek-
terer den frie viljen som Han skapte 
deg med.

Romerne 10.9 gir oppskriften; Dersom 
du med din munn bekjenner at Jesus 
er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud 
oppreiste Jesus fra de døde, da skal du 
bli frelst. For mange i dag er dette en 
løsning som er for enkel. Er det virke-
lig ikke noe jeg skal gjøre, prestere, 
betale? Denne gavens pris kunne du 
aldri ha betalt selv om du skulle ønsket 
det. Nettopp derfor kom Jesus og tok 
kostnaden for deg. 

Med hjertet tror vi til rettferdighet og 
med munnen bekjenner vi til frelse. 
Det er ikke tomme ord Bibelen her 
siterer. Det presiseres igjen i Romerne 

10.13 at hver den som påkaller Her-
rens navn, skal bli frelst. 

Noen sier de er for unge, andre sier 
de ikke har tid eller at de venter på en 
spesiell opplevelse eller et kall. Akkurat 
nå, mens du leser, får du vite veien til 
Gud. Dette er Guds gave, dette er Guds 
kall til deg. Valget er ditt – i dag er frel-
sens dag, i dag er Gud å finne. Vi kan 
gjerne be en kort bønn sammen:

«Herre jeg vil åpne mitt hjerte for deg. 
Jeg tror du døde på korset for mine 
synder. Jeg vil invitere deg inn i mitt 
liv. Jeg tror at jeg fra i dag av får være 
et Guds barn, fordi ditt ord sier det. 
Amen»

Om du med et oppriktig hjerte ber 
denne bønnen, vil du bli frelst. Følel-
sene våre er ikke til å stole på, men det 
er en ting du kan stole på, det er Guds 
ord. Søk gjerne opp www.bibel.no og 
les gjennom skriftstedene jeg har refe-
rert ovenfor, de er fra Bibelen. 

MKF ANBEFALER
MKF anbefaler at du tar kontakt med 
en kristen for å bli med i et fellesskap 
med andre kristne. Oppsøk gjerne en 
lokal menighet eller se kontaktlisten på 
side 15 om du tjenestegjør ved en mili-
tær avdeling.  

"Men alle dem som tok imot han, 
dem gav han rett til å bli Guds 
barn, de som tror på hans navn."

Johannes 1; 12
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Med erfaring fra stillingen som Sjef 
FOH og nå Forsvarssjef, erfarer admira-
len at det er mulig å legge disse verdiene 
til grunn både ved nasjonale og interna-
sjonale operasjoner i dag?

Forsvarets verdigrunnlag har stått, og 
står, sentralt for meg. Dette er fl otte 
ord og det ligger mye dybde i utsag-
nene. 

I Forsvaret skal vi alltid være klare til 
å utføre operasjoner. Det er i opera-
sjoner vi blir satt på prøve og ferdig-
hetene må sitte i ryggmargen. Som all 
annen virksomhet i Forsvaret så kreves 
det utdanning, trening og øving for å 
forstå våre kjerneverdier og dermed 
bygge dette inn som en naturlig del av 
vår virksomhet.

Ved alle utdanningsinstitusjonene 
våre, når vi driver planlegging og når 

FORSVARSSJEF 

HAAKON BRUUN-HANSSEN

FORSVARSSEKTORENS VERDIGRUNNLAG BESKRIVER 
FELLES KJERNEVERDIER SOM 

ÅPENHET, VIDSYN, RESPEKT, ANSVAR OG MOT.
MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP (MKF) HAR SPURT 

ADMIRAL HAAKON BRUUN-HANSSEN OM FORSVARETS 
VERDIGRUNNLAG OG DETS RELEVANS I DAG.

TEKST: ROGER EGELI

Forsvarssjefen er landets høyeste militære embets-
mann og regjeringens og forsvarsministerens nærmes-
te militære rådgiver i fred og krig. Han har ansvaret 
for forsvarets virksomhet i samsvar med oppdrag og 
retningslinjer gitt av Kongen i statsråd og forsvarsmi-
nisteren. 

Forsvarssjefen er delegert alminnelig kommando over 
forsvaret. Han er ansvarlig for at det militære forsvar 

vi utøver vår daglige virksomhet, er det 
sentralt at vi diskuterer og påminnes 
våre verdier. Dette gjør vi i Forsvaret 
gjennom blant annet etikkundervis-
ning, lederskapsutdanning og det er 
nedfelt i ulike handlingsplaner. 

I tillegg har også forsvarsgrenene sine 
egne programmer. Her vil jeg spesielt 
trekke frem den undervisningen og 
treningen som gjennomføres for våre 
soldater og befal som forberedelser før 
avreise til internasjonale operasjoner. 

Vårt fokus gjør at den enkelte vil bli 
tryggere på seg selv som soldat og 
som leder. Fremfor alt vil vi gjøre våre 
soldater og ansatte tryggere på at gode 
holdninger ligger som solide funda-
menter når vi utsettes for prøvelser – i 
det daglige arbeidet, som medlem og 
representant for samfunnet rundt oss 

og i ikke minst som del av skarpe 
operasjoner. 

Som FSJ, men også som privatper-
son, settes jeg på moralske, etiske, og 
medmenneskelige prøver hver eneste 
dag. Det er ikke unikt for meg, for 
hvis vi tenker oss om så gjelder det 
oss alle; som embetsmann, som kol-
lega, ektefelle, sønn eller datter og 
som medlem av fellesskapet.

av landet er planlagt og forberedt i samarbeid med 
allierte militære myndigheter. 

Hele instruksen fi nner du her;
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/lover_re-
gler/reglement/2005/revidert-instruks-for-forsvars-
sjefen.html?regj_oss=1&id=107587

INSTRUKS FOR FORSVARSSJEFEN

FOTO: TORGEIR HAUGAARD, FMS
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Er dette verdier admiralen deler og tok 
med seg inn i stillingen som FSJ, eller 
har han andre personlige verdier som 
han setter like høyt?

Jeg vil ikke vekte verdier, de står godt 
for seg selv og de står godt sammen. 

Men hvis jeg skal trekke frem noe vil 
jeg gjerne fremheve «anerkjennelse». 
Det er svært viktig for alle mennesker 
å få følelsen av at man blir sett. Vi 
trekker, med rette, frem store ord og 
erkjentligheter ved store bragder. Det 
er lett. Samtidig bør vi alle strebe etter 
er å se den enkelte i det daglige og det 
gode arbeidet som blir gjort hele tiden. 
Mange er ikke spesielt eksponert for 
det de arbeider med eller produserer, 
men gleden er desto større når en blir 
lagt merke til. Ikke mye skal til, men 
med små erkjentligheter kan man 
bygge et helt menneske. 

Er det viktig for forsvaret å ha et verdi-
grunnlag – blir det brukt i praksis?

Verdigrunnlaget er meget viktig for 
oss. Ethvert samfunn, enhver bedrift , 
hver familie og enkeltperson har sitt 
verdigrunnlag. 

Deler av våre verdisett er ikke nødven-
digvis nedfelt i ord, men de er likevel 
bygd opp fra barnsben av og ligger til 

grunn for våre handlinger. Forsvaret 
har en samfunnsoppgave hvor vi i 
ytterste fall vil utøve dødelig maktan-
vendelse, og dermed også forårsake 
lidelser. 

For oss som organisasjon er det viktig 
å arbeide ut i fra et sett med felles ver-
dier for å trygge best mulig at vi hand-
ler riktig på Norges vegne. De etiske 
utfordringene til Forsvarets personell 
vil i ytterste konsekvens være både for-
skjellige fra og mer krevende enn det 
andre yrkesgrupper utsettes for.

BØNN FOR FORSVARSSJEFEN

”Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og 
fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt”.  1. Timoteus 2.2

Som en kristen organisasjon, som inkluderer alle kristne 
trossamfunn, forholder MKF seg til Bibelen. Vi oppfordres til å 
huske på de som har spesielt krevende stillinger i samfunnet. For-
svarssjef har en slik ledende stilling i vårt land. Han har akseptert at 
redaktøren fremmer følgende oppfordring til bladets lesere:

• La oss huske på Forsvarssjef i våre bønner, at han må lykkes i sin 
gjerning. 

• La oss be om at Forsvarssjefen skal få visdom til å treff e kloke be-
slutninger til beste for forsvaret både på kort og lang sikt.

Du fi nner forsvarssektorens verdi-
grunnlag her:

http://www.regjeringen.no/
upload/FD/Temadokumenter/
Forsvarssektorens-verdigrunnlag-
endelig_september-2012.pdf

"Admiral Bruun-Hanssen. I deg får 
Norge en forsvarsjef jeg er trygg på 
vil tjene landet og Forsvaret godt. Jeg 
har tillitt til at du vil ta videre arbeidet 
med videreutvikle og modernisere 
Forsvaret. Og jeg har tillitt til at du vil 
fortsette arbeidet med å styrke Forsva-
rets operative leveranser. Du nyter stor 
tillit innad i organisasjonen. Det sies 
om deg at du har en personlighet som 
skaper ro og er samlende.

Som Generalinspektør i Sjøforsvaret 
og sjef for Forsvarets operative hoved-
kvarter, har du betydelig innsikt i den 
etaten du er satt til lede. Du bringer 
med deg viktig kunnskap om Forsva-
rets operative kapasiteter. Du har ledet 
og truff et viktige beslutninger i opera-
sjoner hjemme og ute.

Du vet bedre enn de fl este hvordan sol-
datene opplever hverdagen, enten det 
er i Indre Troms, Aden-bukta eller i 
Afghanistan. I deg får vi en forsvarssjef 
som vet hvilken risiko våre soldater tar 
for at vi skal få oppleve i trygghet. Med 
stor verdighet og innlevelse har du 

møtt etterlatte og kolleger av dem som 
betalte den høyeste pris.

I de kommende år skal du lede et for-
svar som skal fortsette moderniserin-
gen. Du skal lede et forsvar som skal 
forberede innfasingen av nye kampfl y 
og som fortsatt skal videreutvikles 
og moderniseres. Og du skal lede et 

forsvar som går inn i en ny og an-
nerledes fase i sitt et langvarige og 
viktige engasjement i Afghanistan. 
En av dine viktigste utfordringer 
blir å reformere personell- og kom-
petansestrukturen for å rekruttere, 
utvikle og beholde kompetansen i 
Forsvaret."

FORSVARSMINISTER INE ERIKSEN SØREIDE PÅ AKERSHUS FESTNING DEN 

19.11.13 DA ADMIRAL HAAKON BRUUN-HANSSEN TOK OVER 

SOM NY FORSVARSSJEF:

FOTO: ERIK DRABLØS, FMS
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President
Genmaj (p) Arnvid Brage Løvbukten 

Mob 46432410, e-post: president@mkf.no

MKF-styret
Oblt Knut Are Seierstad (styreleder)
Mob 90757447, e-post: leder@mkf.no

Tjenestested: Akershus

KL(r)Roger Egeli (redaktør Fokus)
Mob 48944199, e-post: fokus@mkf.no

Maj Sissel M Mangersnes (økonomi)
Mob 92612226, e-post: smmangersnes@mkf.no

Tjenestested: Akershus

Lt Silje Myrholt (deployeringsstøtte) 
Mob 92827063, e-post: smyrholt@mkf.no

Tjenestested: Rygge

Kapt Synnøve Nilssen (styremedlem)
Mob 92430661, e-post: snilssen@mkf.no

Tjenestested: Heggelia 

Kapt (m) Stephen Olsen (informasjon)
Mob 40029638, e-post: solsen@mkf.no

Tjenestested: Reitan

Grethe M Robertsen  
(forbønn og støttemedlemmer)

Mob 92244279, e-post: stotte@mkf.no

Fen(r) Benjamin Vold  
(web-redaktør og lokale kontakter)

Mob 95422649, e-post: bvold@mkf.no

Lt Knut Arne Aandstad  
(arrangementer og ressurser)

Mob 95208378, e-post: kaandstad@mkf.no

Medlemsregister
Maj(r) Steinar Høyland

Mob 93649460, e-post: steinar@mkf.no

Kasserer
OK John Arild Korsnes

Mob 97007366, e-post: kasserer@mkf.no 

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

Postadresse: Postboks 52, 4862 Eydehavn

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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Skjold    Knut Arne Aandstad

Heggelia   Jørn A Nordeng

Rena    Sondre Halleland

Linderud/KS   Stephen Olsen

Huseby/HMKG  Christian Filberg

Sessvollmoen  Arvid Austeng

Bergen/SKSK  Olav K Olsen

Bergen/Haakonsvern Magnus M Kluck

Bardufoss   Silje Myrholt

Reitan/FOH   Dag Arne Østlund

Trondheim/LKSK  Thor Anton Grindheim

Gardermoen   Trine Waag

Rygge    Stig Ravnemyr

Kjevik    Inge Hopland

Sola    Ingve Horgen

Oslo/Akershus festning Palle Ydstebø

Oslo/FD og FST  Sissel Mangersnes

Kolsås    Rolf Falchenberg

Ta gjerne kontakt på leder@mkf.no om du ønsker informasjon 
eller kan tenke deg å være kontaktperson på ditt tjenestested! 

KONTAKTPERSONER
FOR MKF PÅ FORSVARETS TJENESTESTEDER

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 kom-
munisere og dele tidsaktuell infor-
masjon.

Bli gjerne med i vår gruppe og få til-
gang på informasjon, nyheter og et 
nettverk av MKF-medlemmer. Du be-
høver ikke være medlem i MKF for å 
melde deg inn i gruppen.

Velkommen med i gruppen :-)



Avsender:
MKF

Postboks 52

4862 EYDEHAVN

«I DAG SKAL DU DØ»
VI KAN SMILE NÅR FORSKJELL I KULTUR OG 

BEGREP SOM ÆRE FÅR KOMISKE UTFALL, MEN 

DISSE FAKTORENE KAN OGSÅ LEDE TIL KRITISKE 

OG FARLIGE SITUASJONER.

Da bilbomben gikk av i Kabul sen-
trum den 05.09.02 rykket et spansk 
IEDD-team og en norsk stabsoffi  ser 
ut fra Kabul multinasjonale brigade 
(KMNB). Avisene meldte om 15 drep-
te, lokalt snakket de om 30 døde. 

ISAF styrken hadde forberedte sin 
innsats for å sikre Kabul den 11. sep-
tember 2002, lokalt kalt «the celebra-
tion of September 11, 2001». KMNB-
generalen beordret etablering av en 
fremskutt enhet i Kabul garnison. En 
tysk oberstløytnant (G3), sambands-
personell, et fransk IEDD-team og jeg 
ble sendt. 

Kabul ble lukket med en ring av sjekk-
punkter bemannet av lokale militære, 
politi og ISAF-soldater i dagene før 
11. september. På en sjekkpost kom 
en sort bil i høy hastighet uten vilje til 
å stanse for kontroll. De lokale vek til 
side, men tyske ISAF-soldater stanset 
bilen. Mennene ble tatt ut av bilen og 
sikret på bakken etter normal ISAF 
prosedyre. Da en ung afghansk mann 
så at en kvinne i burka snudde seg og 
observerte ham liggende på bakken, 
var hans ære tapt.

OFFENTLIG BANKING
Sjefen for Kabul garnison fremmet 
krav til ISAF; «Utlever de tyske solda-
tene som la mannen i bakken for of-
fentlig banking på Kabul torg. Ved det 
vil mannen få tilbake sin ære». 

På ISAF sine vegne sa vi nei. Da ble 
vi med våpen beordret opp på linje. 
Garnisjonssjefen sa vi ville bli henret-
tet om kravet ikke ble etterkommet. 

Vi ventet på henrettelsen og vurderte 
alternativer. Stemningen var spent, 
fastlåst og mentalt krevende. Vi satt 
på linje med våpen rettet mot oss i tre 
timer før det løste seg. Vi bodde, sam-
arbeidet og delte vår mat med garni-
sonen i to døgn til før vi hadde fullført 
vårt oppdrag. 

Tilbake i egen base ble jeg avløst den 
12. september, det var avtalt for lenge 
siden. Etter avlevering av stillingen 
trakk jeg meg tilbake fra de andre nor-
ske og mentalt bearbeidet hendelsen. 
Episoden fylte tankene. Det var van-
skelig å fokusere på hjemreisen. 

Jeg la det frem for Gud i bønn; Det var 
en knugende smerte i brystet. Afgha-
nerne hadde vendt seg mot oss. Syns-
inntrykk var sterkest. Våpenløp mot 
brystet, mitt bryst, Fingre krummet på 
avtrekkeren klare til å trekke av. Øyne-
ne til nervøse soldater uten mulighet 
til å ta egne vurderinger og villige til å 
følge ordre. Vi var så nær katastrofen, 
døden. Et feilskjær i kommunikasjon, 
en brå eller truende bevegelse kunne 
fått fatale konsekvenser. Jeg ønsket 
ikke å ha dette med i den mentale ba-
gasjen hjem, ville ikke gi plass til dette 
i livet mitt.

NØKKEL FRA GUD
Gjennom bønn disse dagen ble det 
klart for meg. Det fantes en løsning; 
Nøkkelen var å tilgi de som hadde 
forårsaket smerten. Hver gang bildet 
av bødlene kom for mitt indre tok jeg 
tak i det. Jeg sa det mentalt, men også 
noen ganger høyt; «Jeg tilgir deg, i Je-
sus navn, jeg tilgir deg». 

Før hjemreisen måtte alle tråkke opp 
i et kar med desinfi serende væske for 
å rengjøre skoene før vi gikk om bord 
på det sivile fl yet. Da jeg så karet ble 
det klart for meg. En av Guds gaver er 
helbredelse. Det vannet skulle bli et 
renselseskar som defi nerte skillet mel-
lom gisselsituasjonen og tiden etter. 
Den himmelske gaven var at jeg i tillit 
til Gud skulle få oppfylt bønnen om 
at hendelsen ikke skulle bli med hjem 
som noe negativt. 

Jeg tråkket bevisst i karet. I Jesu navn 
la jeg igjen smerte og synsinntrykk i 
vannbadet. Jeg steg fysisk opp av van-
net som en lettere mann som tok imot 
gaven fra Himmelen; Helbredelse fra 
smerten. 

Jeg bad til Gud og Han hørte meg. 
Det ble ikke døden, det ble liv. Som 
jeg tidligere hadde takket ja til gaven 
med frelse, takket jeg ja til gaven med 
helbredelse. Jeg har holdt fast på det 
siden og er helbredet fra den mentale 
og fysiske smerten hendelsen ga. Jeg 
erfarer at Guds gaver, de holder! 

"Kom til meg, alle dere som stre-
ver og bærer tunge byrder, og jeg 
vil gi dere hvile."

Matteus 11.28

B


