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HILSEN FRA  
PRESIDENTEN

I møte med døden er mange usikre på 
hva som skal skje, særlig de som ikke 
kjenner Gud. Mange har fått med seg 
at det er to utganger på livet: evig liv 
sammen med Gud og evig liv i for-
tapelsen. Dette beskrev Jesus for sine 
disipler mange ganger. Allikevel er det 
ikke slik at Gud ønsker at mennesker 
skal gå fortapt, nei! Han ga avkall på 
sin eneste sønn og lot ham dø på et 
kors for å sone alle våre synder – store 
og små, slik at vi ved å tro og følge Je-
sus kunne få gjenopprettet fellesskapet 
med Gud, både i dette livet og ikke 
minst i det kommende.

Den som slik tar imot Jesus og følger 
han, sier Bibelen blir født på ny. Du 
blir renset på innsiden fra all synd og 
kan ha direkte adgang til Gud som 
skapte deg så fantastisk. Jesus døde 
ikke bare for noen få utvalgte. Han 
døde for alle, for all synd som har blitt 
begått og som kommer til å begås, før 
han kommer tilbake og henter de som 
tror på ham.

Gud skapte oss i sitt eget bilde for at 
vi kunne ha fellesskap med ham og 
med hverandre. Jesus poengterer ofte 

at vi kan ikke elske Gud uten at vi også 
elsker vår neste. Dette gjelder også de 
som mennesker flest ser ned på (barn, 
fattige, syke, svake, fengselsfugler osv). 
Den kristne menighet er ikke et lukket 
fellesskap for spesielt interesserte. Nei, 
skal den være et speilbilde av Gud, må 
det være et åpent, inviterende, inklude-
rende og involverende fellesskap.

HVA GJØR MKF MED DETTE? 
Jo, vi har alle typer mennesker med 
alle livssituasjoner rundt oss hver dag. 
Alle trenger å høre om veien, sann-
heten og livet i Jesus. Vi kan alle være 
den kanalen som hjelper de som er på 
villspor i livet, som lider, som ikke ser 
noe annet enn tomhet og ensomhet el-
ler som lengter etter å se Guds godhet. 

Egentlig er ingen unntatt siden Jesus 
døde for alle. Men alle har rett til å 
velge ham bort, selv om det er et kata-
strofalt dårlig valg. MKF’ere bør tilby 
den gode samtalen, det forsiktige klap-
pet på skulderen, det vennlige smilet 
eller barnevakttjeneste for den utslitte 
alenemoren. Mulighetene er utallige 
hver dag, selv på et lite fartøy, en gren-

sepost, på kontoret eller i hangaren.

MKF er et nettverk av alle slags folk 
i Forsvaret, alle grader, alle mennes-
ketyper og med alle slags trosforhold 
til Jesus. Vi hjelper hverandre på 
trosvandringen. Samtidig strekker vi 
hånden ut til andre i vår nærhet som 
trenger kjærlighet, omsorg og hjelp til 
å se livets viktigste valg.

Jesus døde for alle for at vi som lever, 
ikke lenger skal leve for oss selv, men 
for ham som døde og sto opp igjen. La 
Gud tenne sin kjærlighet i oss, slik at 
den blir merkbar i våre omgivelser og 
oppmuntrer andre på vår vei. La troen 
vokse gjennom å bli virksom, aktiv og 
brennende slik Jesus selv er vårt store 
eksempel.

Slik kan MKF få stor betydning for 
mange mennesker i Forsvaret. Hva 
med en godhetsrevolusjon? Litt uten-
for komfortsonen? Vi i Forsvaret er 
jo vant til å leve med litt høyere risiko 
enn folk flest – så vi tåler nok det! :)

MKF – FOR ALLE! 

ARNVID BRAGE LØVBUKTEN

FOTO FORSIDEN: DIDRIK LINNERUD HÆREN FORSVARETS MEDIESENTER

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 :-)
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«JESUS, HUSK PÅ MEG», VAR RØVERENS BØNN PÅ 
KORSET. OM HAN SØKTE OPPTAK TIL HIMMELEN OG 

VILLE VINNE EVIG FRELSE HADDE HAN INGEN GOD CV. 
LIVETS PRØVELSER VAR TAPT MED GLANS,  

DØDSDOMMEN HOLDT PÅ Å FULLBYRDES OG DET VAR 
IKKE TID TIL ET GRUNDIG OPPTAKSINTERVJU.

Noen ganger kan det som ser ut til å 
bli et ordinært møte mellom mennes-
ker bli noe ganske annet om vi tillater 
vår øyne å se, våre ører å høre og vårt 
sinn å være åpent for det som virkelig 
skjer rundt oss. 

Røveren ble fraktet til møtet på korset 
mot sin vilje, men han tillot sine øyne 
å se, sine ører å høre og han lot sitt 
sinn få ta inn det som var det virkelig 
viktige i disse siste timene av hans liv. 
Det ble en kort samtale med bønn om 
kun en tanke, men med hvilket resul-
tat! 

Jesus stilte ikke krav til å ha vært på 
kristne møter, ha gitt i kollekten, ha 
deltatt på dugnad eller tatt eksamen i 
kirkepolitikk. Jesus hadde sagt at alle 
som tok imot Ham skulle få bli Guds 
barn. Og det Jesus sa, det holdt Han!

En søndag morgen i juni kjører redak-
tøren for FOKUS sørover i et annet 
ærend da han blir minnet om å ta en 
avstikker. Jostein Senumstad og fami-
lien tar det uanmeldte besøket med et 
smil og åpen dør. Snart er det en ekstra 
tallerken og en ekstra ved deres felles 
frokost denne morgenen. 

I samtalen over frokost blir det klart at 
Jostein og Roger har hatt helt forskjel-
lig tilnærming til MKF og dermed 
også helt forskjellig utbytte av det 
militære kristne fellesskapet i deres 
karriere. 

Jostein ble i 2015 ansatt som reisese-
kretær i MKF. Samtalen kom naturlig 
inn på hva MKF er og hva fellesskapet 
kan være for den enkelte kristne i For-
svaret i dag. 

MKF ER RELASJONER
Jostein opplevde allerede som befals-
elev på BSHTI (Befalsskolen for Hæ-
rens Transportkorps og Intendantur) å 
bli invitert med av andre kristne som 

bød på seg selv slik at det kunne legges 
grunnlag for en relasjon. Blant annet 
var Idar Sirevåg aktiv i Rogaland og 
med på å invitere inn nye. 

Da det ble tatt initiativ til turer i helge-
ne var Jostein sporty og ble med. Gode 
samtaler om felles tro på turen var 
meget positivt. Dette ble viktig og noe 
som gradvis vokste videre i betydning. 
De hadde det gøy sammen samtidig 
som det åndelige fellesskapet var vik-
tig. Dette ble en solid kombinasjon.

Roger meldte seg inn i MKF som be-
falselev på BSHVK (Befalsskolen for 
Hærens våpentekniske korps).  MKF 
appellerte til ham som ønsket å være 
tydelig om sin tro selv om det ikke var 

TEKST: ROGER EGELI

DEN LILLE SAMTALEN….

ILLUSTRASJONFOTO FRA HBS - FOTO ANNETTE ASK FORSVARET

JOSTEIN SENUMSTAD - FOTO TORMOD BERGER
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noen MKF gruppe i leiren da. Da Ro-
ger flere år senere deltok på årsmøtet 
for MKF møtte han ekte mennesker 
med åpenhet og hjertevarme fra første 
håndtrykk. Det ble en fin helg sammen 
med kjernen i MKF. 

Begge anbefaler andre å prioritere og 
delta på de årlige samlingene som er 
årsmøtet på våren, tro og tjenestesam-
lingen på høsten og Camp Hoseid på 
sommeren. Dette er gode forum for 
å skaffe seg relasjoner, møte rollemo-
deller med forskjellige erfaringer, bli 
styrket i sin tro og få informasjon om 
kristent arbeid på sitt tjenestested. 

MKF ER SMÅ UFORMELLE 
FELLESSKAP 
Jostein fikk tidlig se at det fantes andre 
kristne både på eget gradsnivå og i 
skoleledelsen.  
Det kristne fellesskapet ga dermed 
mulighet for fellesskap på eget nivå og 
relasjon til rollemodeller og forbilder i 
tjenesten. 

En utfordring med å være del av nett-
verk i en travel hverdag er at mange 
ikke klarer å prioritere det. Om ikke 

rammer for treffpunktet er klarlagt 
tydelig, kan det som er ment å være et 
hvilested og til inspirasjon i stedet bli 
et stressmoment. MKF ønsker å være 
bevisst i forhold til at det skal være 
tilpasset deltakerne og uformelt i sin 
karakter.

Roger opplevde i Kosovo at mange 
kom innom eksplosivryddeenheten 
«team Josva» for en prat etter vanske-
lige oppdrag. Medsoldater visste at 
teamet debriefet hverandre hver dag og 
at de hadde lav terskel for å ta også de 
vanskelige samtalene. Mange fant her 
et pusterom i tjenesten og et uformelt 
fellesskap hos «team Josva» som ble 

en ventil for det vonde og krevende de 
opplevde i tjenesten. 

I mindre nettverk kan det bli delt 
kunnskap, vist raushet og bygget tillit 
til andre. Å være del av et nettverk som 
har fokus på din tro kan være svært 
viktig for å nå de mål du setter deg 
både for din personlige utvikling og 
karriere. Her tror Jostein og Roger at 
grupper i MKF kan ha en viktig rolle. 

MKF ER FELLES VERDIER
Jostein fikk oppleve å møte kollegaer 
både nasjonalt og internasjonalt som 
hadde et klart fokus på å dele sin tro 
og som holdt en klart fokus på enheten 
i Kristus, det som samler Guds folk. 
Småting som utgjør skiller mellom 
trossamfunn kom i annen rekke. Det 
var Jesus Kristus og det en kunne dele 
som hadde fokus. 

Det er alltid givende å treffe andre 
som er interessert i deg som person. 
Noen klarer å være dette på en så fin 
måte uten å være alt for pågående. De 
er på tilbudssiden og søker ikke bare 
etter hva du kan tilby dem tilbake. Det 
er ofte svært mye å få tilbake når en 
velger å trå litt ut av komfortsonen og 
ta to steg bort fra sin aller nærmeste 
klikk for å undersøke de muligheter 
Gud åpner i nye relasjoner og endrin-
ger undervegs i karrieren.

Roger opplevde i utlandet at både nor-
ske og internasjonale kollegaer ble 
tydeligere i forhold til sin tro gjennom 
samtaler etter operasjoner som hadde 
vært krevende. Når savnet av familien 
kom ble verdiene mer synlige - til no-
ens store overraskelse; Mange oppda-
get at de hadde tatt sine hjemme for 
gitt. Nå var de adskilt for en tid og det 
ble en ny måte å tenke på for dem.

Felles verdier kom gjerne frem hos 
internasjonale kollegaer i faglige vur-
deringer og prioriteringer. Det var ikke 
en selvfølge at valg ble fattet til beste 
for fellesskapet og egen vinning tydelig 
ble satt til side når offiseren fritt kunne 
velge mellom to mulige løsninger. Når 
Roger så slike verdier og ga kollegaer 
skryt for dette i Sudan, la det grunnlag 
for den gode samtalen som kom når 
den andre fant det naturlig. 

Forsvaret forvalter makt på vegne av 
Staten og er en unik institusjon. For-
svarets verdier er derfor av avgjørende 
betydning.  MKF ønsker å bidra til 
utformingen og forvaltningen av For-
svarets verdigrunnlag fra vårt kristne 
ståsted.

MKF ER FELLESSKAP I BØN-
NEN 
MKF er et fellesskap bygget på bønn. 
Bibelen har mange løfter knyttet til 
bønn. MKF tror bønn er grunnleg-

LLUSTRASJONSFOTO FRA FOS 10 - FOTO TORSTEIN LIENE
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gende for vårt åndelige liv og for 
gjennomføringen av vår tjeneste i 
Forsvaret. Fellesskap i bønn gir viktig 
ryggdekning. 

I MKF ønsker vi å be for hverandre. 
Våre støttemedlemmer har bønn 
for MKFs medlemmer som et klart 
fokusområde. De som tjenestegjør i 
utenlandstjeneste har spesielt fokus for 
bønnetjenesten, det er definert som en 
hovedoppgave.

For Jostein var bønn viktig før, men 
enda viktigere nå. Han reflekterer 
om alderen spiller inn med at han får 
mer perspektiv på det som virkelig er 
viktig. Han setter stor pris på bønne-
fellesskap, noe de også hadde i davæ-
rende KBS. Da Jostein tjenestegjorde 
i TrenKp/N var de et år 4 kristne i 
avdelingen som hadde bønnemøter 
i lunsjpausen. Da de de møttes hang 
de lapp på døra; ”bønnemøte pågår – 
strengt hellig”. 

Det ble noen samtaler av det. Spesielt 
i teltene på øvelsene kom de tett på 
kollegaer som lurte på hva de egentlig 

gjorde og trodde på. Han syntes det 
er utrolig å tenke på hvordan de som 
et lite knippe fikk fellesskap og frimo-
dighet. Det ble en påminnelse om det 
Guds ord sier om hva vi kan gjøre om 
vi møtes to eller tre og ber……

Da Roger reiste til Afghanistan merket 
han spesielt at noen hadde ham på 
bønnelista hjemme. Så langt han kjent 
til var han alene som kristen i den nor-
ske enheten i Afghanistan i 2002. Ro-
ger fant et kors i et tilfluktsrom, men 
fikk aldri deltatt på noen samling med 
de som kom sammen der.

Han fikk imidlertid tid til bønn og 
bibelstudium og det var en stor styrke 
for ham. Det var tydelig for ham at han 
ble løftet frem i bønn både med hen-
syn til valg av strategi for enheten og i 
det daglige arbeidet.

MKF – LOKALT, MEN INTER-
NASJONALT
MKF har sluttet seg til mottoet til det 
internasjonale Association of Military 
Christian Fellowships; ”All one in 

Christ” (Galaterbrevet kap 3 vers 28). 
Vårt fellesskap skal være åpent for alle 
som ønsker å finne ut mer om troen på 
Jesus.

Da Jostein hadde vært med i MKF en 
tid, meldt han seg på et internasjonalt 
arrangement som heter Rocky Moun-
tain High i USA. Her fikk han møte 
brennende kristne som hadde opplevd 
å stå i striden, bokstavelig talt, uten å 
måtte kompromisse på sin tro. 

Flere av de Jostein møtte på interna-
sjonale arrangementer ga uttrykk for 
at den militære tjenesten var deres 
personlige kall her i livet – og at de var 
utsendinger for Jesus Kristus på det 
sted de til enhver tid tjenestegjorde. 
Mange i MKF har deltatt på verdens-
konferanser og større arrangementer 
i utlandet som har gitt mye inspirasjon. 

MED MKF HAR DU RYGGEN 
DEKKET
Jostein og Roger har opplevd å finne 
fellesskap og styrke gjennom deltagelse 
i MKF i forskjellig grad. De har begge 

ILLUSTRASJONSFOTO FRA FELTGUDSTJENESTE I AFGHANISTAN - FOTO TORBJØRN KOSVOLD FORSVARET
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hatt en kombinasjon av et militært 
kristent fellesskap og deltagelse i en 
lokal menighet der de har bodd og/el-
ler tjenestegjort. 

MKF er ikke ment å skulle erstatte del-
tagelse i en lokal menighet. I perioder 
av sin militære tjenestetid vil mange 
soldater, befal og offiserer oppleve å 
måtte være adskilt fra sin lokale me-
nighet av tjenstlige grunner. I disse 
periodene kan MKF nasjonalt eller in-
ternasjonalt være en spesielt god støtte 
fordi det er godt å vite om hverandre, 
gjøre ting sammen, be sammen og 
sette av tid til den lille samtalen når det 
er mulig.

Noen ganger kan vi på grunn av an-
strengende arbeid, krevende ledelses-
utfordringer og omgivelser eller en 
plutselig uforutsett hendelse føle oss 
som denne røveren på korset. Det er 
tilsynelatende ingen som bryr seg og 
det kan til og med se ut som om alle er 
imot deg og fordømmer deg.

Det kan være lurt å ha alliert seg med 
en MKF kollega eller en annen kristen 
venn på forhånd for slike situasjoner, 
for det vil gjerne komme en tid hvor 
en har behov for litt akutt mellommen-
neskelig bistand og forbønn selv om en 
er aldri så tøff.

Det kan være lurt å ha spurt en du har 
tillit til, om du kan ta en telefon eller 

sende en kort melding om det skulle 
skje at du trenger hjelp. Noen kan be 
enkelt «Jesus, husk på meg i den si-
tuasjonen jeg er i nå», for andre er det 
lettere å sende en SMS om at «en bønn 
for meg nå ville kommet godt med!»

Jesus, Frelseren, vet hva saken gjelder. 
Han er aldri mer enn et lite beskjedent 
spørsmål unna.

Da røveren spurte ydmykt om å bli 
husket på, fikk han full pakke til svar; 
«Sannelig, jeg sier deg:  
I dag skal du være med meg i paradis.»  
(Lukas 22, 42 - 43).

- «Thomas, tvileren, fikk en ny sjanse. 
Han ble ikke støtt ut, men fikk være 
med i flokken av disipler med sin tvil».

- «Vi overvurderer noen ganger Gud i 
forhold til hva Han vil gjøre nå, og un-
dervurderer ofte hva Gud vil gjøre over 
tid og i et evighetsperspektiv» 

GULLKORN FRA ÅRSMØTET
STEPHEN OLSEN VAR EN AV DE SOM DELTE FRA SINE  

ERFARINGER UNDER ÅRSMØTET 2015; 

Jostein og Roger tror at MKF kan 
hjelpe deg til å komme gjennom 
forskjellige situasjoner. Om du går 
frimodig frem med godt mot eller er i 
en situasjon hvor det å holde ut er mer 
enn nok, Er Jesus Kristus den samme. 
Han ønsker at vi alle skal nå helt frem 
til målet for vår felles tro! 

Et lite fellesskap med Jesus Kristus i 
sentrum gir unike muligheter; 

«For hvor to eller tre er samlet i mitt 
navn, der er jeg midt iblant dem.»  
Matteus 18. 20

ILLUSTRASJONFOTO FRA 338 SQN - FOTO DAVID VO LUFTORSVARET

- «En fange som ble sluppet ut fra 
Grini etter andre verdenskrig fikk 
spørsmålet; Holdt troen? Han svar-
te; Nei, men Jesus holdt!» 

- «Vi må slutte å fortelle Gud hvor 
stor stormen er og i stedet fortelle 
stormen hvor stor Gud er!»
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KRISTEN I INNSATSFORSVARET
TEKST: KNUT ARE SEIERSTAD

JOBBER DU I FORSVARET ER INNSATS IKKE ET 
FREMMEDORD. DEPLOYERINGER OG ØVELSER I UT-
LANDET ER NORMALT FOR DE FLESTE. ØVELSER OG 
LENGRE OPPHOLD PÅ BEREDSKAP I ANDRE LANDS-

DELER KAN DET OGSÅ BLI MER AV I TIDEN FREMOVER. 

Er du kristen kan dette by på utfor-
dringer. Kanskje er du på et tjeneste-
sted hvor det er vanskelig å finne en 
god menighet å være en del av. I tillegg 
er du kanskje borte fra ditt lokale fel-
lesskap for lengre perioder også. 

Her er noen råd som kan gjøre vanske-
lige beordringer til en vekstperiode i 
stedet for en ørkenvandring!

• Vær åpen om din tro. Vi trenger ikke 
unnskylde oss for å være kristne! Du 
trenger ikke gå rundt og dytte troen 
din på kameratene, men det viktig at 
de vet hva du står for. La Bibelen ligge 
fremme. Vær åpen for en god samtale 
når noen er interessert i å finne ut mer.

• Stå for det du tror på. Du får ikke 
respekt ved å kompromisse på det som 
er viktig for deg.

• Ikke tro du kan kjøpe deg anerkjen-
nelse ved å være «en av gutta» (det 
gjelder også om du er jente!). Vis in-
tegritet i forhold til dine verdier. Det 
gjelder alt fra hvilket språk vi bruker 
og måten vi snakker om andre på til 
hva vi er med på under havnebesøk og 
permisjoner langt hjemmefra.

• Gjør ditt beste i jobben. Bli så dyktig 
du kan. Kolosserbrevet 3.23 sier «Alt 
arbeid skal dere gjøre helhjertet, for 
det er Herren og ikke mennesker dere 
tjener». Hvordan du gjør jobben din 
sier noe om dine verdier!

• Vær ærlig om alt overfor dine kame-
rater, også når du gjør feil som kristen 
– vi kristne er ikke perfekte! Har du 
gjort noe som er mot Guds vilje, så be 
om tilgivelse. Da er det oppgjort hos 
Gud!

• La være å gjøre noe du ikke vil for-
telle dine foreldre, din kjæreste, ekte-
felle (også fremtidige ektefelle…) om. 
Trenger du å holde noe skjult vet du 
antakelig at du burde latt det være. Her 
snakker vi selvsagt ikke om tjenstlige 
forhold!

• Sett av tid til daglig Bibellesning og 
bønn. Hør på oppbyggende lydfiler og 
kristen musikk når du har litt ledig tid. 
MKF gir deg gjerne en minnepinne 
med mye godt innhold. Litt hver dag 
er bedre enn ingen ting!

• Søk kristent fellesskap om det finnes 
der du er. Om det ikke finnes – se om 
du kan finne en annen å starte et felles-

skap med. Når én tar initiativ kommer 
ofte flere frem. MKFs reisesekretær vil 
gjerne besøke deg om du er hjemme 
i Norge. Er du i utlandet kan vi holde 
kontakt på andre måter. 

• Skaff deg et nettverk av andre kristne 
i Forsvaret. MKF har flere gode mu-
ligheter gjennom året – Camp Hoseid 
i juli, Tro og tjeneste i november og 
årskonferansen i april er noen av mu-
lighetene

• Søk opp militære kristne fellesskap i 
utlandet – MKF har mange kontakter 
– sommerleir i Rocky Mountains, flere 
konferanser og leire i Storbritannia, 
kontaktlister for kristne i fremmede 
havner, adresser til kontaktpersoner i 
inn- og utland. Bare spør!

Husk at du ikke står alene som kristen 
i Forsvaret. Vi leser om den romerske 
offiseren Kornelius allerede i Apostle-
nes gjerninger kapittel 10. Mange store 
offiserer gjennom historien har vært 
klare på sin kristne tro. 

I Forsvaret og i mer enn 100 land er 
det mange kristne militære. Fellesska-
pet er der for å styrke deg i din kristne 
tro dersom du tar muligheten!
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MANGE AV OSS SÅ DET SOM NOE NYTT OG STORT 
DA VI STARTET KRISTENT BEFALS SAMFUNN, KBS, I 
1982. MEN DET HADDE VÆRT KRISTNE GRUPPER AV 

MILITÆRE TIDLIGERE, SOM I HALDEN LIKE FØR ANDRE 
VERDENSKRIG. 

TOGET TIL HALDEN
Det hele startet på toget, i en kupe 
en søndags ettermiddag i 1938. Der 
satt to unge damer fra Halden, de var 
opprømte og begeistret etter en vellyk-
ket konferanse for søndagsskolelærere 
i Moss. De snakket ivrig om det de 
hadde opplevd. Gud hadde gitt dem en 
stor oppgave: Barna for Kristus! 

Det er ikke så langt fra Moss til Hal-
den, men en befalselev på vei tilbake 
fra perm trenger heller ikke mye tid 
for å oppdage to unge jenter alene i en 
togkupe. Han sto litt i døråpningen før 
han slo seg ned. Han oppdaget raskt 
deres glede og ivrige prat, og spurte 
hvor de hadde vært. De fortalte at de 
var kristne og hva de hadde gjort i 
Moss. Han svarte raskt at dette i alle 
fall ikke var noe for han. ”Jesus og slikt 
tøys kunne de bare ha for seg selv”. 

Jentene fikk han til å berette om livet 
bak murene på Fredriksten festning. 
Folk flest så på festningen nesten som 

en ghetto. Det var to separate verdener, 
den militære og sivile, og ingen brød 
seg om å bryte dette mønsteret.  

De to jentene kom inn på temaet tro 
igjen. ”Foreldrene mine ber for meg, 
men det hjelper ikke noe” sa soldaten. 
Jentene sa at de også ville be, og at de 
trodde at det nyttet. Det var det samme 
for han. Han ville ikke si navnet sitt: 
”Kall meg nr 67, det holder”   

Nå var det ikke bare barna på søndags-
skolen som jentene ba for, men også 
nr 67 og de andre befalselevene. De to 
jentene var aktivt med i misjonsfore-
ningen, og prøvde å få ledelsen og ven-
nene der til å være med i bønnen, men 
der var det dårlig respons. 

HJEMME HOS MARIA
Da var det helt anderledes hjemme hos 
Maria, en av de to jentene på toget. 
Mor Anna var en brennende kristen, 
og hun skjønte at noe stort var i ferd 
med å skje. De begynte med daglig 

bønn for nr 67. Og en gang i uken 
møttes flere kristne venninner i Annas 
romslige leilighet i Halden med dette 
ene formålet: Å be for de militære på 
festningen. 

Men offensive jenter nøyer seg ikke 
med å be. Her trengtes handling, men 
hvordan få kontakt med en navnløs 
elev bak murene? De skrev et brev til 
”Nr 67, Fredriksten festning” og invi-
terte han til en ungdomsgudstjeneste 
en søndags kveld. De var selvsagt spent 
på om han dukket opp, og oppdaget 
at han snek seg opp på galleriet et-
ter at gudstjenesten hadde begynt, og 
forsvant før det var slutt. Dermed var 
et håp tent, og neste gang møtte han 
igjen opp. Denne gangen grep de fatt 
i han, og inviterte han hjem til Maria 
lørdagen etter. 

Og så dukket han opp hjemme hos 
dem, fortalte mer om skolen, men også 
litt mer om seg selv. De fikk høre at 
han het Olav, og at han var i sterk op-

MILITÆRT KRISTENT FELLESSKAP 
– LENGE FØR KBS

TEKST: TORMOD BERGER

FREDRIKSTEN FESTNING - FOTO: GISLE ODDSTAD
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posisjon til sine dominerende foreldre 
som stadig maste på han når det gjaldt 
dette med kristendommen. Men her i 
Halden var han fri, utenfor deres kon-
troll. 

Misjonsvenninnene og mor Anna og 
mannen hennes Henrik hørte spent 
på. De hadde aldri før hatt en soldat 
på besøk, og ingen av dem hadde noen 
gang hørt noe om hva som forgikk 
på festningen. Ja, dette var som en 
helt annen verden. Kaffe og kaker ble 
servert, og det ble en fin kveld. Han 
fortalte at foreldrene kalte han for sitt 
”bedebarn”, og han ble ganske stille da 
Anna fortalte at de hadde bedt for han 
helt siden den søndagen på toget. 

Olav pleide ellers aldri å slippe opp 
for ord. Han var en mann som hadde 
ordet i sin makt, men nå tidde han 
stille. Noe hadde skjedd. Han fant en 
unnskyldning til å takke for seg, men 
Anna fikk sagt før han dro: ”Du skal 
vite at du alltid er velkommen tilbake 
hit, samme om du tror eller tviler.” 

Han dukket opp igjen neste lørdag. 
Jentene spurte om han var blitt forhørt 
av kameratene etter forrige besøk. 
Han lo og sa at det ikke var første gang 
i historien at befalselevene besøkte 
damer på lørdagskvelden. Og det var 
en selvfølge blant gutta at man fikk be-
holde detaljene for seg selv. 

Olav gikk så rett på sak. Han hadde 
skjønt at disse menneskene som hadde 
tatt så godt imot han hadde funnet noe 

som han ikke tidligere hadde sett. De 
siste dagene hadde han tenkt mye, på 
det som skjedde for en uke siden og 
på mye av det foreldrene hadde sagt. 
Han hadde ligget våken, ja han hadde 
også bedt en enkel bønn: «Kjære Gud, 
hvis du er til, så la meg se det!» Og så 
hadde han bedt Fadervår. Han visste 
ikke om en eneste av de andre elevene 
som hadde en tro, eller som strevde 
med slike spørsmål. Slik snakket man 
bare ikke om. Ja, hadde noen i det 
hele tatt hørt om kristne offiserer? Var 
det ikke en uoverstigelig kløft mellom 
Forsvaret og Kirken? Skulle han være 
historiens første avviker, og oppheve 
dette naturlige skillet? Ville han bli 
forstått og akseptert blant kameratene 
og offiserene? Kristne er jo ikke bare 
mørkemenn og gledesdrepere, de er 
også blautfisker som smyger seg unna 
når de lukter blod. 

Nå satt han her og delte med seg av 
sin tro og sin tvil, og ingen av de som 
var til stede kunne gi ham skikkelige 
svar. De forsto at de ikke bare måtte 
hjelpe han med troen, de måtte også 
prøve å gå inn i den tvilen han følte. 
Hva prøvde han å fortelle dem? At den 
grønne uniformen ikke bare represen-
terte oppstilling og parader, eksersis 
og kommandering. Den samme uni-
formen ville en dag kunne befinne seg 
på slagmarken, sølete og blodig. Inne 
i den finnes det et menneske som er 
en del av krigens to muligheter: Enten 
drepe eller bli drept. Går det virkelig 
an for en kriger å bekjenne tro på en 

allmektig Gud og forsonende Kris-
tus? Går det an å elske sine fiender og 
samtidig drepe dem? Hvordan skal det 
være mulig å vende det andre kinnet til 
i en krig? Og hva med offiserene som 
sitter med ansvaret, ikke bare for å ta 
de rette militære beslutninger, men 
også for menneskeliv? 

Alle var likevel enige om at det er en 
kristenplikt å forsvare landet, selv om 
det ville kreve liv. De visste alle at det 
ikke var lenge siden den store krigen 
og at det igjen hadde begynt å skje ting 
både i Finland og sydover i Europa. 
Hvis det var Guds vilje at landet skulle 
forsvares, var det da meningen at opp-
gaven skulle overlates til soldater og 
befal som ikke hørte med i Hans flokk?

Slik gikk den alvorlige praten denne 
lørdagskvelden hjemme hos Anna og 
Henrik i Halden. De visste alle at det 
var helt galt med denne uoverstigelige 
kløften mellom Forsvaret og Kirken. 
Og nå kunne nr 67 Olav være brobyg-
geren. Kanskje det var Guds vilje at 
nettopp han skulle være en Herrens 
tjener på festningen? Anna sa at Gud 
ville være med alle sine, samme hvil-
ken tjeneste de står i, så lenge det er 
ærlig arbeid. Så foreslo hun at de skulle 
be for Olav nå med det samme. Han 
sa ja til det og gikk ned på kne. De ba 
om at Olav skulle ta i mot Jesus som 
sin personlige frelser og at han skulle 
få hjelp til å få klarhet i alle spørsmå-
lene sine. Så ba de om at han skulle få 
frimodighet til å fortelle de andre om 
sin tro. 

FOTO PRIVAT - TORMOD BERGER
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REAKSJONER BLANT DE MILI-
TÆRE
Og frimodighet fikk han! Tilbake på 
4 manns-rommet ga han klar beskjed: 
«Jeg vet ikke hva dere vil si jeg, karer, 
men nå har jeg bestemt meg for å bli 
en kristen.» Romkameratene skjønte 
ingen ting. Var dette samme mannen, 
han som de kjente så godt? Enda mer-
keligere ble det da han i ren begeistring 
over det nye livet tilbød seg å pusse 
alle støvlene til romkameratene. Nå 
lurte de på om det hadde klikket helt 
for han, men Olav var klassens ”duks”, 
og nøt stor respekt. Etter omvendelsen 
gikk skolearbeidet minst like bra, og 
de andre ble nysgjerrige på hva som 
hadde skjedd. Første besøk hjemme i 
Vestby ble det selvsagt stor glede hos 
foreldrene. Olav fikk med seg en bibel, 
og han studerte den flittig på brakka. 
Han brød seg ingen ting om kamerate-
nes syrlige bemerkninger.  

Lørdagsmøtene ble et fast program-
innslag, og likeledes gudstjenester på 
søndager. Han fortalte åpent om dette, 
og inviterte med seg flere av kamera-
tene på disse lørdagskveldene. De kom 
etter hvert, nysgjerrige på hva dette 
var for noe. En av dem fortalte senere 
at han ble med for å ”ta rotta på disse 
kristne”. Det skulle ikke koste han noe 
å sette dem fast i en skikkelig disku-
sjon. Men det varte ikke lenge før også 
han bøyde kne og overga seg til Jesus. 

Denne befalseleven giftet seg med en 
av de unge damene i gruppen like etter 
krigen, og de ble altså mine foreldre. 
Så derfor er denne historien en sentral 
del også av min egen historie. Anna og 
Henrik var altså mine besteforeldre, 
og søndagsskolelærer Maria ble min 
tante. Min far brakte det glade bud-
skapet hjem, og snart tok også farmor 
imot Jesus. 

I alt var det 8 befalselever som ble 

spurte hun. ”Ser dere ikke hvilke store 
ting som Gud gjør her i byen nå?” Pre-
sten og fruen måtte innrømme at de 
hadde tatt helt feil, og slo fullstendig 
om. De lovet at de nå helhjertet ville 
støtte jentene. Men ledelsen i misjons-
foreningen hadde allerede gjort seg 
opp sin mening i saken, og lot seg ikke 
rikke. 

KRIGEN OG FREDEN
Fredriksten festning ble ikke angrepet, 
og skolesjefen, kapt Ola Fritzner ledet 
sine styrker innover i Østfold til Høy-
torp fort. Der sluttet de seg til andre 
norske styrker i kampen mot tyskerne, 
men måtte snart gi seg. Avdelingen fra 
Fredriksten festning gikk over grensen 
til Sverige 15 april og ble internert i tre 
måneder i Orsa. Dermed var min fars 
og de andres militære karriere slutt – 
uten utpreget heltestatus.  De dro alle 
hjem til sine hjemsteder, far dro tilbake 
til Halden. Ingen av dem som var med 
i det kristne fellesskapet vendte tilbake 
til Forsvaret, men tre av dem ble et par 
år senere arrestert for ulovlig virksom-
het og sendt til Sachsenhausen. Der 
fortsatte de et kristent bønnefellesskap, 
og til tross for sensuren ble det formid-
let bønneemner og oppmuntrende ord 
til og fra Norge. 

Hele den gamle gjengen med ektefeller 
beholdt vennskapet i alle år. Noen få år 
etter krigen døde den første, og etter 
hvert ble det uttynning i rekkene. Far 
døde i år 2000, men de andre i denne 
gruppen fortsatte å møtes hver annen 
lørdag i januar helt frem til 2004.   

kristne, og de dannet det som kanskje 
var Norges første militære kristne fel-
lesskap. De møttes daglig til andakt 
og bibellesning, gjerne utendørs mel-
lom trærne. De utviklet et meget nært 
vennskap, og de opprettholdt selvsagt 
den nære kontakten med misjonsjen-
tene i Halden.

REAKSJONER BLANT DE 
KRISTNE
Men reaksjonene kom! Ikke fra For-
svaret, men fra de kristne miljøene. 
Pasifismens ideer grodde friskt på 
bedehusene og i kirken, og det var 
en uoverstigelig grense til festningen. 
Noen i den kristne ungdomsforenin-
gen begynte å snakke om det forfer-
delige som hadde skjedd. Dette var 
regelrett brudd på en uskreven lov på 
Misjonshuset: Ingen kontakt med de 
militære! Og dette gjaldt selvsagt først 
og fremst jentene. De av byens jenter 
som ble sett sammen med soldatene 
fikk straks et dårlig rykte, og det var 
spesielt viktig at misjonsjentene holdt 
sin sti ren. 

Ledelsen i ungdomsforeningen rappor-
terte denne alvorlige saken til sokne-
presten som kalte inn de unge jentene 
til et skikkelig forhør. For sikkerhets 
skyld hadde han tatt med seg sin kone. 
Der satt de klare når jentene kom, hun 
med en streng mine, han med et ansikt 
fylt av bekymring og smerte. Under 
ledelse av Maria, som var eldst og mest 
talefør, fikk de fortalt soknepresten det 
som hadde skjedd. ”Er det ikke viktig 
at soldatene lærer Kristus å kjenne?” 

FOTO PRIVAT - TORMOD BERGER

FOTO: TARAL JANSEN FORSVARET
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STYRELEDER

KJÆRE LESERE, 
I denne utgaven av Fokus kan du lese 
at vi nå igjen har fått en reisesekretær 
i MKF! Jostein Senumstad har sagt 
seg villig til å gå inn i denne viktige 
tjenesten. Jostein har lang erfaring fra 
Forsvaret og som aktivt medlem av 
MKF, men også som misjonær i Etio-
pia og ansatt medarbeider i Frikirken. 
Vi er veldig glade for å ønske Jostein 
velkommen tilbake i MKF!

Noe av det viktigste i vårt fellesskap 
er fokus på den enkelte. Vi trenger en 
tjeneste der vi bedre kan oppsøke den 
enkelte kristne rundt i leire og på baser 
for å styrke deres trosliv og bidra til 
etablering av lokale grupper og samlin-
ger. Det blir også en viktig oppgave å 
bygge opp om de tre hovedaktivitetene 
gjennom året – Camp Hoseid, Tro og 
tjeneste og årskonferansen. Dette er 

samlingspunkter der kristne i Forsva-
ret kan møtes på tvers av tjenestested 
og alle andre grenser vi vanligvis job-
ber under. 

I sommer skal MKF også være re-
presentert på en av de største kristne 
ungdomsfestivalene – UL 2015 i Ran-
daberg. Her vil vi møte flere tusen 
unge mennesker på en stand sammen 
med Soltun soldatheim fra Setermoen. 
Dette vil bidra til å gjøre MKF mer 
kjent blant kristen ungdom i Forsvaret. 
Kanskje kan det også være en mulighet 
til å finne ut hvordan vi bedre kan in-
kludere de kristne ungdommene som 
avtjener førstegangstjeneste rundt om i 
landet i vårt fellesskap? 

Satsingene vi gjør på reisesekretær 
og andre områder gir oss muligheter. 

Men de vil bare gi resultater dersom 
vi griper de mulighetene vi får! Jeg vil 
derfor oppfordre alle til å ta kontakt 
med MKF – så kan vi se hvordan rei-
sesekretæren eller resten av MKF kan 
hjelpe deg og ditt tjenestested videre. 

Vennlig hilsen

KNUT ARE SEIERSTAD

Årsmøtet for MKF ble i år gjennom-
ført i flotte omgivelser og godt vær på 
Kjevik. Det ble et godt treffpunkt for 
deltakere i alle aldre siden det var lagt 
godt til rette for å ta med hele familien. 

Det ble mange smil, faste håndtrykk og 
gode klemmer ved ankomst til basen. 
Noen relasjoner var modnet gjennom 
flere tiår, men andre var ganske nye i 
MKF.  

Noen hadde vært ute av forsvaret en 
tid og kom innom for å hilse på siden 
de bodde i nærheten. Noen fra basen 
kom på åpne samlinger denne helgen, 
det var veldig kjekt!

Det var satt sammen et meget godt 
program for årets årsmøte. Det ble le-
vert god undervisning om verdibasert 
ledelse, yrke og tro – å være kristen der 

du er, og det å være kristen i innsats-
forsvaret.  
Mange av deltakerne var blitt utfor-
dret til å del fra sine erfaringer både 
fra nasjonal og internasjonal tjeneste i 
morgenbønn eller i et kveldsmøte. Vi 
har fått bekreftet at MKF på en unik 
måte kan peke på Jesus under tjenesten 
i forsvaret og være der for enkeltmen-
nesker.

ÅRSMØTET 2015
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Før Jesus forlot denne verden for å 
vende tilbake til sin himmelske Far, ga 
Han oss kristne til alle tider, det store 
oppdraget om å bringe ut de gode 
nyhetene om frelse og evig liv til alle 
mennesker. La oss se litt på de fem vik-
tigste misjonsbefalingene slik vi finner 
dem i Bibelen.

DERE ER MINE VITNER
Etter oppstandelsen påskedag og før 
sin himmelfart, tilbrakte Jesus 40 dager 
sammen med sine disipler. Bibelen sier 
at Han åpenbarte seg for dem (disiple-
ne) gjentatte ganger, men ikke generelt 
for «verden». Har du noen gang undret 
deg hvorfor?

Svaret finner du i Lukas 24:48. Etter at 
Jesus hadde undervist «Emmaus-van-
drerne» om hva Skriftene forteller om 
Messias, avsluttet Han med å si: «Dere 
er vitner om disse tingene». Svaret er 
altså at vi som kristne alle sammen er 
Jesu vitner. Vi er vitner om hva Han 
har gjort og gjør i våre liv, og om hva 
Han har gjort for alle mennesker.

Jesus åpenbarer seg ikke selv for hvert 
enkelt menneske, men Han har befalt 
oss om å bringe forsoningens budskap 
ut til alle mennesker.

GÅ UT I ALL VERDEN OG FOR-
KYNN EVANGELIET
I Markus 16 fra vers 15 gir Jesus den 
berømte «marsjordren» til alle sine. 
Han ber oss om å gå ut i all verden, el-
ler alle verdener, og forkynne evange-
liet for alle mennesker.

DE FEM MISJONSBEFALINGENE
- JESUS KALLER OSS TIL Å VÆRE HANS MEDARBEIDERE -

HVILKET PRIVILEGIUM DET ER Å KUNNE TJENE DEN 
LEVENDE GUD. SOM KRISTNE ER VI ALLE KALT TIL Å 
VÆRE JESU MEDARBEIDERE, OG GITT BEFALING OM 
Å BRINGE UT EVANGELIETS GODE NYHETER TIL ALLE 

MENNESKER.

TEKST: HARALD MYDLAND
FOTO: ROGER EGELI

Evangelieforkynnelsen er først og 
fremst ment for dem som befinner 
seg utenfor våre kirker og bedehus; til 
«verden», dem som fremdeles ikke har 
hørt eller forstått hva evangeliet betyr.

På tross av dette må vi innrømme at 
størstedelen av vår kristne virksom-
het, finner sted innenfor bedehusenes 
vegger. Det var neppe det Jesus hadde i 
tankene da Han befalte oss å GÅ UT!

GJØR ALLE FOLKESLAG TIL 
DISIPLER
I Matteus evangeliet finner vi den kjen-
te befalingen om å gjøre alle folkeslag 
til disipler. En disippel er som kjent en 
Jesu etterfølger. I Apostlenes Gjernin-
ger ser vi at de som i evangeliene ble 
omtalt som disipler, i Apostlenes Gjer-
ninger fikk navnet apostler, som betyr 
utsendt.

Her ser vi noe interessant: Mens Mar-
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kus befaler oss om å gå ut i all verden, 
befaler Matteus oss om å gjøre disipler, 
etterfølgere, av alle folkeslag.

Disse to sett under ett; forkynnelse 
og undervisning, gir oss et flott bilde 
av hva Jesus mente da han ga sine 
misjonsbefalinger: Et folk med fokus 
utad for å nå de kirkefremmede, de 
unådde folkeslagene som enda ikke 
har hørt evangeliet for første gang.

Samtidig et fokus på å undervise, lære, 
trene opp de som etter hvert kommer 
til troen, slik at de kan gå fra å være 
disipler til å bli «utsendt» til verden 
som apostler.

SENDT PÅ SAMME MÅTE SOM 
JESUS
I Johannes 20 finner vi beretningen 
da Jesus møtte disiplene igjen etter sin 
oppstandelse påskedag. Bibelen sier at 
de var samlet bak låste dører av frykt 
for jødene.

Plutselig kommer Jesus inn i rommet 
og sier: Fred være med dere! Deretter 

puster Ham på dem og sier: «Ta imot 
Den Hellige Ånd». Så sier Han; «Li-
kesom Faderen har sendt Meg, sender 
Jeg nå dere». 

Jesus kaster ikke bort tiden. Det første 
Han minner disiplene om etter sin 
oppstandelse er dette: Det å være en 
kristen innebærer å være «sendt til 
verden». Derfor liker jeg å si at det kun 
fins to slags mennesker: Enten er du en 
misjonær eller er du en misjonsmark!

Deretter sier Jesus: «Om dere tilgir 
noen deres synder, da er de tilgitt.  
Men om dere fastholder syndene for 
noen, da er de fastholdt (ikke tilgitt)». 
Dette er oppsiktsvekkende. Her sier 
Jesus at det ligger i vår oppgave å «tilgi 
syndene til folk», eller å «ikke tilgi syn-
dene» til folk. 

Hvordan kan vi tilgi synder eller la 
være? Svaret er: Når vi forkynner evan-
geliet for mennesker, bringer vi ordet 
om tilgivelse (forsoning) ut til dem. De 
får da valget selv om å ta imot tilgivel-
sen eller å la være. Men hvis vi lar være 
å forkynne evangeliet, gir vi ikke folket 

muligheten til å ta imot. Vi fastholder 
syndene.

VI TRENGER KRAFTEN FOR Å 
FULLFØRE OPPDRAGET
Under sin avskjedstale med disiplene 
sier Jesus blant annet i Apostlenes gjer-
ninger 1:8: «Dere skal få kraft når Den 
Hellige Ånd kommer over dere. Og 
dere skal være vitner om Meg i Jerusa-
lem, i hele Judea og Samaria, og like til 
jordens ende».

Først ga Han dem befalingen, «meto-
dikken» og retningen for misjonsopp-
draget. Nå, like før sin himmelfart, gir 
Han dem utrustningen de trenger for å 
fullføre oppdraget.

Trengte disiplene den gang kraften i 
Den Hellige Ånd, trenger vi den sam-
me kraften kanskje enda mer i dag.  

La oss marsjere sammen i verdens 
største og mektigste hær, og sammen 
bringe ut de gode nyhetene om frelse 
og evig liv i Jesus Kristus.

Da Gro og Harald Mydland ble kristne 
startet de med samlinger hjemme for 
at også andre skulle få møte Jesus Kris-
tus. Parallelt med å være toppleder på 
fulltid og pastor på deltid har Harald 
realisert sitt kall om å spre evangeliet i 

Afrika, India og andre steder.  
I seminarer for kristne på dagtid utrus-
tes menighetene. På utadrettede møte-
kampanjer på kvelden får mange høre 
om Jesus for første gang og tar imot 
Ham som frelser i sitt liv.

Det er mulig å ha en full stilling i for-
svaret samtidig som du realiserer også 
andre deler av ditt kall til tjeneste i 
Guds rike; Ikke se for smått på ditt  
livskall – du har mye å bidra med! :)

REALISER DITT KALL!
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Mob 95422649, e-post: bvold@mkf.no

Lt Knut Arne Aandstad (styremedlem)
Mob 95208378, e-post: kaandstad@mkf.no

Reisesekretær
Kapt(r) Jostein Senumstad

Mob 41101792, e-post: reise@mkf.no

Medlemsregister
Maj(r) Steinar Høyland

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

Kasserer
KK 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

MKF har startet en fast givertje-
neste, spesielt for å bidra til den 
nye satsingen med en reisesekretær 
i deltidsstilling. Medlemmene har 
fått en brosjyre om dette i posten 
sammen med kontingentkravet ny-
lig. 

GIVERTJENESTE I MKF
Kontakt post@mkf.no eller bidra 
med et månedlig trekk til MKF, 
konto 0537.08.34069

Vi er takknemlige for alle som vil 
støtte arbeidet blant kristne i For-
svaret gjennom denne tjenesten. 



Avsender:
MKF
Postboks 52
4862 EYDEHAVN

HVA ER DIN IDENTITET?

«DERE VAR DE ENESTE SOM IKKE SVIKTET OSS», 
SA DEN GAMLE MANNEN, «DERE VAR DE ENESTE 
SOM IKKE REISTE DA VI LED UNDER KRIGEN». 

Det hadde vært en bitterhet i stemmen 
hans. Han hadde opplevd mer enn han 
ville fortelle og sin innsikt i lokale for-
hold kunne han ikke dele. Freden var 
kun på papiret, i felten rådet frykten.

Hans ansikt lyste opp da han så det 
lille norske flagget på skulderen min, 
her langt ute på landsbygda i landet 
som nå heter Sør-Sudan. Jeg hadde 
ikke utrettet noe for å motta heders-
ordene.

Jeg høstet der i 2006 noe andre hadde 
sådd. Kirkens Nødhjelp kom til Sudan 
i 1971 og hadde kontor i Torit, hvor 
FN utposten vår lå, fra 1986. Byg-
ningsmassen deres var blitt utradert, 
men noen hadde vært modige, hadde 
gått en ekstra mil og hadde delt av seg 
selv her.

I Kosovo i 2000 stod jeg en dag alene i 
midt i veien i en landsby nær Pristina. 
Jeg skulle fjerne en håndgranat. Et 
rutineoppdrag, men det var en utfor-
dring, barna. Det var så mange barn 
der og jeg klarte ikke å få dem fjernet 
lenge nok til å utføre oppdraget på en 
sikker måte for meg og for dem. 

Da jeg nesten hadde gitt opp, passerte 
en eldre dame. Hun så ikke til å bry 
seg om meg, men jeg smilte uansett til 
henne og slo ut med armene for å in-
dikere at jeg hadde krevende arbeids-
forhold.

Hun så på meg igjen og studerte flag-
get på skulderen min før hun hevet 

røsten til barna. Jeg tror det var noe 
slikt; «Norveški , go avai», som blir 
«Norsk, gå bort». Hun hadde sett det 
norske flagget.

Effekten var fantastisk, alle barna for-
svant umiddelbart. Kvinnen hadde en 
relasjon til flagget. Jeg vet ikke hvorfor 
hun ville hjelpe bæreren av flagget. Jeg 
fikk høste fordi kvinnen forbandt flag-
get med noe positivt.

Opplevelsene kan sammenlignes med 
min kristne tro. 

Jesus har lagt listen for å bli en etter-
følger av Ham på et nivå som alle kan 
klare, for «…alle som tok imot Ham 
(Jesus), dem ga han rett til å bli Guds 
barn, de som tror på hans navn.» (Jo-
hannes 1.12). Det er ikke opptaksprø-
ver og en kan ikke kjøpe seg frelse. 

Disippelen Thomas var ikke tilstede da 
Jesus åpenbarte seg etter oppstandelse 
fra de døde og tvilte; «Dersom jeg ikke 
får se naglemerkene i hendene hans 
og får legge fingeren i dem og stikke 
hånden i siden hans, kan jeg ikke tro» 
(Johannes 20. 25).

Åtte dager senere åpenbarte Jesus 
seg igjen for disiplene, og Thomas 
var sammen med dem. Jesus er ikke 
fordømmende, men kaller på Thomas 
spesielt «Kom med fingeren din, se her 
er hendene mine. Kom med hånden 
og stikk den i siden min. Og vær ikke 
vantro, men troende!»

Noen ganger tror jeg Jesus har et spe-
sielt godt øye til tvileren og den som 
tør å spørre de vanskelige spørsmåle-
ne. Bibelen forteller at Jesus gjerne satt 
oppe med noen slike om natten for å 
veilede dem. 

Noen tror lignelsen om den bortkom-
ne sønnen i Bibelen (Lukas 15.11-32) 
var Jesu favoritt. En sønn mislykkes 
fullstendig. Allikevel så faren daglig 
etter ham, lengtet etter ham, elsket 
ham og feiret at han kom hjem igjen!

Johannes 3. 16-17 oppsummerer bibe-
len for mange. De to versene er innom 
kjernen av Guds kjærlighet til sin egen 
sønn og til deg som tror – eller tviler. 
Gud ønsker relasjon med deg, du kan 
få det om du vil! 

Guds del er gjort klar for at du kan ta 
imot frelse, et nytt liv og en ny identi-
tet – nå! Regningen ble betalt av Jesus 
Kristus på Golgata. Kom – alt er gjort 
ferdig. Om det er første gang du kom-
mer eller nummer tusen, det betyr 
ikke noe. Gud, din Far, venter på deg.

For så høyt har Gud elsket verden 
at han ga sin Sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror på ham, ikke 
skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud 
sendte ikke sin Sønn til verden for 
å dømme verden, men for at verden 
skulle bli frelst ved ham. 

Johannes 3.16-17

B
TEKST: ROGER EGELI


