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evangeliet til Ukrainas
soldater
Av Knut Are Seierstad
Ukrainas militære kristne fellesskap gjør en stor innsats for å
betjene soldatene ved fronten
og de sårede i sykehusene med
sjelesorg, evangelisering og
praktisk støtte.
Ukrainas historie er lang og tragisk.
Navnet Ukraina kommer av ordet
«grenseland». Gjennom historien er
millioner drept eller omkommet som
følge av krig og konflikt her i dette
grenselandet. I den siste konflikten er
8000 drept så langt, etter Russlands
annektering av Krimhalvøya og støtte
til separatistenes opprør i øst siden
mars 2014. Rundt 2500 av de drepte

var soldater i det ukrainske forsvaret.
Tusenvis er såret.

Kristne militære i Ukraina
Lederen for Ukrainas militære kristne
fellesskap Vasily Khimich, hans kone
Valya og mange frivillige medarbeidere har jobbet utrettelig med å støtte
soldatene siden krigen brøt ut. Det er
enda ingen organisert feltpresttjeneste,
og behovet for åndelig betjening av
soldatene ved fronten og på sykehusene er stort. Vasily og Valya har mange
venner i MKF, og har i mange år hatt et
nært forhold til oss her i Norge.

Innsats for de sårede
Vi stilte Vasily noen spørsmål om hva
de er i stand til å gjøre for soldatene og

OMSORG FOR STRIDENDE: Vasily Khimich (t.h.) og en medhjelper bringer velferd til soldater i kampområdene
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de sårede i denne vanskelige tiden?
- Valya, jeg selv og noen gode venner besøker de sårede på det sentrale
militærhospitalet her i Kiev. Det er
mange sårede der, og vi forsøker å få
til dette to til tre ganger i uken. Vi tar
med oss hjemmelaget hønsesuppe og
noen gode muffins. Dette har vi drevet med siden mai 2014, da de første
sårede begynte å komme til hospitalet.
Soldatene er både åpne og positive når
de mottar kristen litteratur, og hører
oss fortelle at Kristus gir dem håp, sier
Vasily.
- Vi fortsetter også å besøke soldatene
ved fronten. Vi drar ut til kampområdene for å levere litt velferd som mat,
medisiner og varme klær, og for å dele
evangeliet. Vi får ofte en mulighet til å

be sammen med dem der i kampområdene. Pastorer fra kirkene våre besøker
også fronten regelmessig for å betjene
soldatene åndelig. Soldatene setter pris
på den lille velferden vi kan gi dem,
men hungrer mest av alt etter den åndelige hjelpen de kan få for sine sjeler.

Litteratur og legedom
Får dere også mulighet til å arbeide for
de militære og deres familier på andre
måter?
- Vi gir nå ut en del ny litteratur beregnet på soldatene. I juni arrangerte
vi også et tre dager langt seminar for
frivillige feltprester om temaet kamptraumer. To ganger har vi også arrangert egne møter med blant annet dukketeater for barn og enker etter falne
soldater, avslutter Vasily.
Vi er fylt av respekt for det pågangsmotet Vasily og det ukrainske militære
kristne fellesskapet viser for å ta seg av
sine medsoldater. Med små ressurser
og et sterkt ønske om å nå ut har de
fått til store ting for mange mennesker
i behov av et ord om det håp Jesus kan
gi til den som søker ham.

UTSTRAKT HÅND: De sårede setter pris på besøk og MP-3 spillere med bibeltekster fra Vasily Kimich (i midten)

Noen fakta om Ukraina
--Europas nest største land
--Befolkning: 44 millioner
--Historie: Tidligere Sovjetrepublikk. Uavhengig i 1991. Minst 7 millioner dør i menneskeskapt sultkatastrofe i 1932 som følge av brutal
undertrykking og Stalins kollektiviseringspolitikk. 5 millioner døde
i andre verdenskrig. Nesten samtlige av Ukrainas 1,5 millioner
jøder ble drept. Ubeskrivelige grusomheter. Minst 10000 døde som
følge av Tsjernobyl-katastrofen i 1986.
--Språk: Ukrainsk. Russisktalende minoritet i øst.
--Religion: Minst to tredeler anser seg som ortodokse kristne. Flere
ukrainske kirkesamfunn, blant annet Kiev patriarkatet, Moskva
patriarkatet, Ukrainsk gresk-ortodoks og romersk-katolsk. Også en
protestantisk minoritet med lange tradisjoner i landet.

--Forsvar: 230000 soldater. Praktiserer verneplikt, men en hoveddel av styrkene er vervede. Ingen organisert feltpresttjenste, men
mange frivillige feltprester. Kirkesamfunnene samarbeider for å
etablere en felles feltpresttjeneste.
--Politikk: Utbredt politisk ustabilitet og korrupsjon. Flere fredelige
opprør. «Oransjerevolusjonen» i 2004 – 2005. Majdanprotestene
i 2013 - 2014. 77 demonstranter drept av sikkerhetsstyrkene på
Majdan-plassen i februar 2014. Den russiskvennlige presidenten
flykter landet og blir avsatt av nasjonalforsamlingen.
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--Krimhalvøya okkupert av Russland i mars 2014. Etterfølgende borgerkrig mot russiskstøttede opprørere i øst-Ukraina. 8000 drepte
så langt.
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Militære i Det nye
testamentet
Av Nils Terje Lunde
Del 1 av bibeltime holdt på
MKF-samling i Markus menighetshus, lørdag 31. oktober
2015.
For en organisasjon som heter «Militært kristent fellesskap» og som ønsker
å samle militært personell til kristent
fellesskap finnes det et grunnleggende
premiss. Dette premisset er at det er
mulig å være kristen og militær på
samme tid. Går vi til kirkehistorien vil
vi fort se at dette ikke er et selvinnlysende premiss. Blant de første kristne
var det slett ikke uproblematisk å være
militær. Allerede tidlig i den kristne
kirkes historie var det flere som mente
at det å være kristen og militær var to
uforenelige motsetninger. Denne linjen
kan også følges opp gjennom kirkehis-

foto: Ole Henrik Henriksen / Forsvaret
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torien. Selv om hovedlinjen i de fleste
store kirkesamfunnene har vært at
kristne kan være militære, har det allikevel vært en parallell strømning i de
fleste kirkesamfunnene som har vært
pasifistisk.

Bygge på Guds Ord
Som kristne må vi alltid prøve våre
premisser på Guds ord. Gud har åpenbart sin vilje gjennom Bibelen. Det
er det som må være utgangspunktet,
ikke våre egne tradisjoner, ei heller
hva flertallet til enhver tid måtte mene.
Spørsmålet om hva Bibelen sier om
det å være militær, må derfor være av
den største betydning for oss i Militært
kristent fellesskap. På dette står og
faller premisset for vår eksistens. Jeg
tar i rammen av bibeltimen ikke mål
av meg å gi en fullstendig drøftelse av
Bibelens syn på det å være militær. Jeg
vil konsentrere meg om noen hoved-

linjer i Det nye testamente. Det er to
grunner til det. For det første vil en
fullstendig drøftelse av Bibelens syn i
dette spørsmålet kreve en mer omfattende behandling enn det som er mulig innenfor rammen av en bibeltime.
For det andre må Det gamle testamente leses i lys av Det nye testamente.
Det er derfor i denne sammenhengen
hensiktsmessig å konsentrere seg om
synet på det å være militær i Det nye
testamente.

Soldater og Jesu liv
I utgangspunktet skulle vi kanskje
tenke at temaet «militære i Det nye testamente» er et tema for spesielt interesserte. Det kan vel ikke være mye som
står om dette i Bibelen? Med hensyn til
tekstomfang er dette i og for seg riktig,
men studerer vi bibeltekstene nøye
vil vi se at militære spiller en sentral
rolle på avgjørende punkter i Jesu liv.

Den første militære profesjonsetikk
Mens beretningen om Herodes’ ordre tematiserer de problematiske og
negative sidene ved maktanvendelse,
er det et annet perspektiv vi møter i
beretningen om døperen Johannes’
møte med soldater. Døperen Johannes er i den allmenne bevissthet blitt
stående som den strenge og refsende
profet. Han kunne virkelig være krass
mot noen av dem som oppsøkte ham.
Å omtale noen som «ormeyngel» må
absolutt sies å være tydelige ord. Det
som i lys av dette kan virke påfallende
er den veiledningen han gir til de
soldatene som kom til ham. Til dem
sier han at de skal nøye seg med den
lønnen de får og ikke presse penger
av noen (Luk 3,14). Det står ikke noe
nærmere om hva slags soldater det

foto: anette ask / Forsvaret

Dette gjelder både i tilknytning til hans
fødsel og i tilknytning til hans død og
oppstandelse. Vi skal først se på den
rolle militære spilte i tilknytning til
hans fødsel. Leser vi beretningene om
hans fødsel finner vi tilsynelatende lite
eller ingenting som vedrører militære,
men saklig sett er de allikevel til stede.
I Matt 2,16 kan vi lese om at kong
Herodes etter å ha fått beskjed om at
det skulle fødes en konge i Betlehem
gav ordre om at alle guttebarn skulle
drepes. Denne ordren gav han selvsagt
til sine styrker. Disse styrker var nok
lokale sikkerhetsstyrker under kommando av Herodes og må ikke forveksles med romerhæren, men de må allikevel defineres som militære styrker.
I denne forstand kan vi si at den første
trussel mot Jesus i hans jordiske liv var
militære. Senere var det militære som
skulle drepe Jesus, men denne gang
var ikke tiden kommet. Jesu oppdrag
var ikke fullført. Josef og Maria flyktet
med det lille Jesusbarnet til Egypt hvor
de ble frem til forfølgelsen var ferdig.
Etter våre begrep fremstår Herodes’
bruk av de militære sikkerhetsstyrkene
som forkastelig. Den ordren han gav
vil vi betegne som en rettsstridig ordre.
Det de gjorde vil vi betegne som alvorlige forbrytelser. Gjennom dette blir
vi minnet om at det ikke er selvsagt at
ordrer er etiske eller at militære maktmidler alltid brukes på en etisk akseptabel måte. Det gjaldt på Bibelens tid
og det gjelder i vår tid.

her var tale om, men det er rimelig å
anta at det her dreier seg om soldater
i romerhæren. Romerhæren utgjorde
en sentral infrastruktur i imperiet og
hadde ansvar for ro og orden internt så
vel som å beskytte grensene mot farer
utenfra. Israel tilhørte grenseområdene
i romerriket og nærvær av militære var
sentralt både for å holde ro og orden i
en okkupert befolkning og for å sikre
grensene.
Døperen Johannes’ veiledning til soldatene kan på mange måter betraktes
som en tydelig militær profesjonsetikk.
Det tas for gitt at de skal fortsette med
å være soldater, han tar altså ikke avstand fra det yrket de har. Det avgjørende for ham er at de ikke skal presse
penger av noen. Dette er andre ord for
et sentralt profesjonsetisk anliggende,
nemlig at militære ikke skal misbruke
de maktmidlene de er gitt. De militære
har samfunnets ytterste maktmidler,
og dette fordrer integritet og høy etisk
standard.

Jesus og offiseren i Kapernaum
Det profesjonsetiske perspektivet kan
også leses ut av beretningene om Jesu
møte med offiseren i Kapernaum.
Denne er gjengitt både i Matt 8,5-13
og i Luk 7,1-10. Beretningen følger etter bergprekenen. I bergprekenen talte

Jesus om de absolutte krav, herunder
en radikal fortolkning av budet om
ikke å drepe. Fortellingen om Jesu
møte med offiseren i Kapernaum viser
at budskapet i bergprekenen ikke uten
videre kan brukes til å avvise det militære yrket som uakseptabelt.
Tvert imot sier Jesus at offiseren har
vist større tro enn han har sett i Israel.
Den romerske offiseren kom til Jesus
og ba om hjelp. En romersk offiser
hadde mye makt, men han innså sine
begrensinger. Med andre ord: han
innså at militær makt har begrensninger. Han sa at han ikke var verdig.
Med andre ord: han hadde dyden
ydmykhet. Men han hadde tro på at
Jesus kunne helbrede. I sin samtale
med Jesus tok han utgangspunkt i sin
militære profesjonsidentitet, knyttet til
sentrale forhold som kommando, autoritet og lydighet. Det er på grunnlag av
dette at Jesus sier at han ikke har sett
større tro i Israel enn det han møtte
hos denne offiseren. Gjennom dette
står beretningen om offiseren ikke bare
som et uttrykk for Jesu positive vurdering av offiserens profesjonsidentitet,
men også som et tegn på den tro som
ikke er avgrenset til israelsfolket, men
som står som et tilbud til alle folkeslag:
troen på Jesus Kristus, han som frelser,
han som helbreder, han som gir liv.
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Drangedal 2015 – Årets camp
på Hoseid gård
Tekst og foto:
Thor Anton Grindheim
Den 9. juli 2015 begynner unge
MKF’ere å rulle inn på tunet på Hoseid
Gård i Drangedal, grillen blir fyrt opp
og gitarene blir pakka ut – Camp Hoseid er i gang! Sola står lavt, og gårdstunet blir fort fylt med liv og latter. Gleden ved felleskap og sommer slår aldri
feil på leiren. Gjestfriheten på gården
er med å skape et fantastisk møtepunkt
for oss unge MKF’ere.
Med et strålende solskinn hele helgen,
så ble det ikke mye tid til å sitte i ro.
Finn Oscar hadde gjort klart både
det ene og andre sportsutstyret før
vi kom, så her var det bare å henge i.
Gliset på «gutta» var stort da vi skjønte
at vi skulle få prøve noen skudd med
gårdens eneste «null-44 Magnum».
Ved at Trine fikk låne med litt ekstra
klatreutstyr fra Gardermoen, så vart
også niste-pausen kort lørdagen. Vi
fikk unnagjort opptil flere klatreløyper,
og rappellert både forlengs og baklengs
utfor det 15meter høye stupet. Den
yngste sønnen på campen hadde ikke
få runder av sistnevnte – heldigvis med
hjelm på. Dette, med litt pistol- og leirdueskyting håpet vi skulle holde for å
rekruttere Jostein sine barn til MKF og
Camp Hoseid en gang i fremtiden.

Reisesekretær
Det at Jostein Senumstad, som underviser, stilte med hele familien dette
året, gav campen det lille ekstra. På
denne måten fikk vi også bli godt kjent
med Jostein, som MKFs nye reisesekretær. Jostein delte mye av sine erfaringer fra sin tid med «Kristent Befals
Samfunn», noe som tydeligvis har vært
viktig for mange unge befal på 80 og
90’tallet. Vi kjente fra Josteins iver og
engasjement at dette må være noe som
også har betydd mye for ham selv som
ung offiser i Forsvaret. -Camp Hoseid
har jo et element av «action». Det er i
så måte en klar tråd tilbake til tidligere
tiders leire som har hatt mye «moro»
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med harde innslag av «ymist slag»
. Underviseren holder ikke skjul på
engasjementet sitt her: -Det er jo dette
som vi «digget» som unge, og som de
yngre selv primært må drive videre. Vi
som er noe mer opp i alder må se vår
oppgave på å støtte siden i slike arrangement, poengterer han.

Jesus i fokus
Felleskap og bønn, som er en viktig del
av MKF, var noe som var i fokus under
leiren. Dette kom tydelig frem igjennom samlingene vi hadde sammen på
kveldstid, samt friluftsgudstjenesten
ved Hoseidvatnet søndag morgen.
- Det var godt å komme og dele i fellesskapet, godt å kjenne at jeg fikk mye
ut av fellesskapet, sier Jostein. Underviseren selv opplevde at det er mange
i fellesskapet som har Jesus som fokus
i livet og aktivt søker Guds ledelse, og

han synes det er spesielt fint å høre
vitnesbyrd om dette. Han fikk også
en tydelig opplevelse av at det var en
forsamling som er på ulike steder i sin
vandring med Jesus, men at det likevel
er lav terskel for å være der en er åndelig sett. Ved at vi som deltakere kommer fra så mange forskjellige bakgrunner fra Forsvaret og fra menighetslivet,
så blir det fort til at erfaringer rundt
den kristne tro varierer mye. I år var så
heldige å ha med en deltaker fra MKF
i Finland, noe som var med å skape et
felleskap, også på tvers av landegrenser.

Inspirere hverandre
Ved Camp Hoseid kan man fort bli
inspirert av andre kristne i Forsvaret.
Lørdag kveld hadde Stephen Olsen et

innlegg for oss om vår daglige vandring med Jesus, både til oppmuntring
og inspirasjon for oss andre. Dette ble
også en fin avslutning på lørdagens
aktiviteter. Dette er ikke første året
Stephen deltar, for ikke å si; er med å
arrangere leiren. –Camp Hoseid er en
arena for å bygge felleskap og styrke
troen med kristne brødre og søstre
som også har en kobling til Forsvaret,
sier Stephen. Dette kombineres med
spreke aktiviteter og flotte omgivelser,
avslutter han, noe vi andre ikke kan si
oss uenige i.

Tilhørighet
Camp Hoseid er tiltenkt som et sted
der folk kan få komme som de er, og
gjennom leiren få lov til å «ta feire»
sammen med andre kristne uten å
måtte prestere på noen som helst måte.
-Jeg har tidligere hørt en pastor som
snakket om at idealet hans var at menigheten skulle være drevet av følgende slagord «belong, believe, behave»,
et flott grunnlag for en lavterskel menighet som ønsker at alle skal kunne
komme inn, og likevel være tydelige
på hva som forkynnes, ånd og liv, sier

Jostein, som også tror Camp Hoseid
på mange måter fungerer mye på den
måten. - Det var en god opplevelse for
meg som var med for første gang, legger han til.
At Camp Hoseid ble så vellykket også i
år, kan ikke ha vært en tilfeldighet. For
oss som fikk delta, gjenstår det bare å
si takk til alle som har bedt for leiren.
Det var mye glede og liv under leiren,
og vi deltakere fikk oppleve en nydelig sommer i nydelig natur på Hoseid
gård. Til sist må vi si takk til familien
Carlsen som hvert år stiller opp og
åpner dørene på gården for nye leirdeltakere! Det betyr mye for oss unge
i MKF!

Mot slutten for
Feltprestkorpset?
De senere år har vi flere ganger skrevet
i Fokus om forskjellige utredninger
Feltprestkorpset selv har igangsatt om
den religiøse betjeningen av Forsvarets personell. Et av forslagene som
vakte sterke reaksjoner var å omdøpe
Feltprestkorpset til et tros- og livssynskorps. En artikkel nylig på forsvaret.no viser at dette nå igjen er på
agendaen, og Feltprosten selv omtaler
dette i positive ordelag.
Feltprestkorpset har for tiden et utvalg
i sving for å utrede den fremtidige
tros- og livssynsbetjeningen i Forsvaret. Utvalget består av en feltprest, en
humanist og en imam. De skal foreslå
en fremtidig ordning for livssynsbetjeningen.
MKF støtter tilrettelegging for at alle,

inkludert oss kristne, fritt skal kunne
utøve sin religion i Forsvaret. Men vi er
ikke for at Feltpresttjenesten skal omgjøres fra et korps basert på kristen tro
og verdier til en livssynsnøytral enhet
for tilrettelegging av religiøs og humanistisk aktivitet av alle slag. En ting er
den individuelle religiøse betjeningen
av Forsvarets personell. Verre er den
etiske rådgiverfunksjonen og ansvaret
for undervisningen i Holdninger, etikk
og ledelse som en slik enhet vil ha.
Feltprestkorpset har et aktivt kirkelig
og kristent oppdrag, og kan ikke reduseres til et forvaltningsorgan for all
mulig religionsutøvelse.
Vi mener det er underlig at et utvalg
som skal utrede dette spørsmålet
består av et flertall med ikke-kristen
bakgrunn. Feltprestkorpset driver med

dette selvutslettelse i forhold til sitt
kristne grunnlag og oppdrag. Det er
det ingen grunn til. Det kristne verdigrunnlaget er fortsatt grunnlovfestet i
vårt land, og langt det største flertallet
i befolkningen er fortsatt medlemmer
av den norske kirke eller andre kristne
trossamfunn.
La imamer være muslimer, la huma- 13
nister være humanister og la Feltprestkorpset være kristent. Det er fullt
mulig å finne gode praktiske løsninger
som ivaretar alle uten at vi kristne
trenger å bli selvutslettende av den
grunn, hverken når det gjelder tro eller
verdier i Forsvaret.
Les artikkelen på https://forsvaret.no/
aktuelt/felpresterogmangfold
KAS
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MKF OG SOLTUN SOLDATHEIM
Av Jostein Senumstad
På Setermoen driver Norsk
Luthersk Misjonssamband
(NLM) Norges eneste kristne
soldathjem - et tilbud til soldater og ungdom i Indre Troms.
Her er rom til overnatting, sosialt samvær og møtevirksomhet. Dette har pågått helt siden
1971! Men historien starter før
det. Allerede fra 1958 hadde
Oddleiv Skaaraas på Setermoen
åpnet hjemmet sitt for kristent
soldatarbeid.
Oddleiv Skaaraas var fra Senja i Troms.
På Setermoen begynte han som ekspeditør ved Indre Troms Samvirkelag.
Han hadde en liten leilighet, men med
en åpen dør for soldater og andre! Her
fikk soldater komme og gå til alle døgnets tider - nøkkel til leiligheten var
utdelt i flere av militærleirene.
I 1965 ble visjonen om en egen soldatheim på Setermoen sådd, og etter flere
års hardt arbeid kunne Soltun innvies.
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Bønn og arbeid
Det fortelles om en gripende stund da
generalsekretær Tormod Vågen i NLM
og hovedstyrets nestformann Tore
Tungland i 1969 var på tomten der Soltun skulle bygges. Vågen og Tungland
tok av seg hattene, bøyde hodene og
nedbad Guds velsignelse over soldatheimen og for alle som måtte komme
dit.
Innvielsesdagen begynte med gudstjeneste i Bardu kirke hvor garnisonsprest
Øystein Seierstad forrettet og generalsekretær Birger Breivik talte. På ettermiddagen under innvielsesfesten ble
Soltun Soldatheim og Ungdomssenter
offisielt åpnet og innviet med skriftlesning og bønn.
I dag ser vi at Soltun har fortsatt dette
gode virket og etter mer enn 40 år
er det like kjært for mange å komme
”hjem” når de kan komme ut av brakka.

BESTYRER: Lars Inge Stautland holder fyr i
peisen og mer til oppe på Setermoen, super
kar!

Nærmere samarbeid
MKFs styre vedtok nylig at vi ønsker
en mer aktiv rolle overfor Soltun. År-

MKF PÅ SOLTUN: Fra et tidligere MKF årsmøte på Soltun

GRUNNLEGGERE: Det første styret i MKF (daværende KBS) på Soltun i 1982: F.v: Tom Rønningen, Tormod Berger, Asle Enger, Leif Sørensen og Atle Brundtland

saken er blant annet at MKF ser betydningen Soltun har hatt for et stort antall kristne i Forsvaret i mer enn 40 år.
MKF ønsker å utvikle et tettere samarbeid med Soltun i årene som kommer.
Den nye militærordningen som ble
vedtatt tidligere i år gjør samarbeid
mellom Soltun og MKF mer aktuelt
enn på mange år. Forsvarets personell
vil i fremtiden bestå av et offiserskorps
og et spesialistkorps. Kristne i Forsvaret vil i fremtiden i større grad enn tidligere kunne ha en naturlig tilhørighet
både på Soltun og i MKF.
Vi i MKF ønsker å bidra til at den nye
militærordningen blir god og tjenlig
for Forsvaret. Vårt fellesskap må forventes å være en positiv faktor inn i
denne prosessen. Vi er i oppstarten og
har ikke helt klart for oss formatet på
samarbeidet med Soltun. Men vi er i
gang og det blir nå mer kontakt direkte
enn tidligere. Thor Anton Grindheim
og reisesekretær Jostein Senumstad var
på Soltun i slutten av september. Flere
møter og godt fellesskap, nye bekjentskap og medlemmer! Driften på Soltun
er bra og det fungerer på mange måter
som et ekstra hjem for de som er der.

Deltakere ved stiftelsen av MKF på Soltun i 1982

Internasjonale kontakter
Neste post i samarbeidet blir tur til
England sammen med bestyrer Lars
Inge Stautland. Hensikten med turen
er å hente inspirasjon fra det det tradisjonsrike kristne soldatarbeidet der.
Som vert har vi Commander (ret.) Brian Parker, en gammel venn av Soltun
og kjent for mange i MKF fra sin tjeneste på Bardufoss opp gjennom årene.
Vi skal treffe to ulike organisasjoners
representanter, disse to jobber mot

militært ansatte fra et kristent ståsted.
Vi tror at sammen med oss i MKF kan
Soltun fortsatt være et sentralt sted i
landet der mennesker blir møtt, og militære får en ny erfaring av troens folk.
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STYRELEDER
KNUT ARE SEIERSTAD

STYRELEDER

Kjære venner!

I juni vedtok Stortinget å innføre en
ny militær ordning. I fremtiden vil
de militært tilsatte i Forsvaret enten
tilhøre spesialistkorpset eller være
offiserer. Spesialistkorpset vil omfatte
både grenaderer og befal. Noen vil
være tilsatt til de er 35, mens andre
kan stå i tjenesten til de er 60 år gamle. Om fem år vil så mye som 70 prosent av de militært ansatte i Forsvaret
tilhøre spesialistkorpset, med grader
som visekorporal, kvartermester,
vingsersjant eller orlogsmester for å
nevne noen.
For oss i MKF betyr dette endringer.
Vi har tidligere hatt en høy andel offiserer i våre rekker. Nå vil vi i enda
større grad bli et fellesskap av alle
militære i Forsvaret. Spesialistkorpset vil også ha lavere rotasjonshyppighet enn offiserer, og derfor i større
grad gi kontinuitet på de lokale
tjenestestedene. Dette gir muligheter
for mer stabile lokale fellesskap over
tid. Dette kan åpne nye muligheter.
Kristne spesialister vil også kunne bli
støttespillere i sivile menigheter og

kristne fellesskap på steder i landet der
det er liten kristen aktivitet fra før.
Vi er opptatt av å utforske muligheter for samarbeid med andre som
tradisjonelt har drevet mer fokusert
soldatarbeid. Spesielt gjelder det Soltun soldatheim på Setermoen, som
i mange år har gitt et kristent tilbud
til mannskapene i indre Troms. Når
dette bladet leses vil vår reisesekretær
Jostein Senumstad og bestyreren på
Soltun Lars Inge Stautland nettopp ha
gjennomført en studiereise til England,
der de har lang erfaring med kristent
arbeid for vervede soldater, underoffiserer og befal. Vi håper dette kan gi
ideer både til Soltun og MKF, slik at vi
kan betjene Forsvarets personell enda
bedre i fremtiden.
Nok et forhold gjelder de vernepliktige. Dagens vernepliktige er ikke så
mange som tidligere, men har i mange
tilfelle selv aktivt ønsket seg til førstegangstjenesten. For de som senere går
inn i spesialistkorpset vil førstegangstjenesten oftest være inngangen til Forsvaret. MKF må også inkludere denne
gruppen i fellesskapet der forholdene

ligger til rette for dette. Styret arbeider
med forslag til vedtektsendring som
vil gjøre vernepliktige til en egen medlemsgruppe i MKF, i tillegg til ordinære medlemmer og støttemedlemmer.
Forsvaret forandrer seg stadig, og MKF
må følge med. Men oppdraget er det
samme – å bygge fellesskapet av kristne og gjøre Jesus kjent i Forsvaret!

Vennlig hilsen

Slik blir den nye ordningen
12. juni besluttet Stortinget innføringen av en ny personellordning
i Forsvaret. Det opprettes et spesialistkorps med egne kompetanseutviklingsplaner og et eget karrieresystem i et livslangt perspektiv.
Spesialistkorpset (OR) består av grenaderer, konstabler og befal.
Opprettelsen av en tilpasset karrierevei for spesialistene medfører
en harmonisering med andre Nato-lands personellstruktur.
Den nye ordningen gjør at Forsvaret går bort fra begrepet befalsordning. Forsvaret skal ha to militære tilsettingsforhold: T-35

(innebærer tilsetting til 35 år) og T-60 (tilsetting til 60 år), men den
nye ordningen stiller ikke lenger krav om befals- eller offisersutdanning for å bli tilsatt på T-60. De som tar krigsskole skal, som i dag,
tilsettes til pensjonsalder.
De sivilt tilsatte er ikke en del av den militære ordningen, men er en
viktig personellgruppe med stort kompetansemangfold.
- sakset fra forsvaret.no
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HILSEN FRA
PRESIDENTEN
aRNVID BRAGE LØVBUKTEN
Skaper jeg fred?
Personell i Forsvaret er stadig på
fredsoperasjoner i utlandet. Vi er
de profesjonelle fredssoldatene
som skal forsøke å skape fred.
Men vi har alle tenkt på hvilke begrensninger det følger med når vi
blir beordret til fredsoperasjoner
med våpen i hånden. Ble det fred,
eller er det fortsatt kaos? Vi kan
vel være enige om at våpen alene
har svært begrensede muligheter
til å skape varig fred. «Hearts and
minds» er mye viktigere.
Jesus har kommet med noen radikale ord når det gjelder dette:
«Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn» og
«Fred etterlater jeg dere. Min fred
gir jeg dere, ikke den fred som
verden gir». I denne verden vil
det alltid være konflikter, kriger,
terrorhandlinger og elendighet
pga ufred mellom mennesker og
nasjoner, mellom ektefeller, i familier, fanatiske overbevisninger
osv. I Guds rike er det derimot
annerledes: «Guds rike består i
rettferdighet, fred og glede i Den
Hellige Ånd».

Jesus ønsker å gi oss fred på tre
plan: fred med Gud, den personlige indre freden, samt evnen til å
skape fred med andre mennesker.
De to første er en forutsetning for
å lykkes 100% med den siste. Fred
med Gud er kun mulig ved å si ja
til Jesu frelse fra synden: «Jeg er
veien sannheten og livet. Ingen
kommer til Gud uten ved meg».
Den indre freden er den samme
type fred som Jesus selv har, altså
en overnaturlig fred. Den kan
kun komme til syne når vi har
dette fellesskapet med Jesus. Den
erstatter alt det som vi mennesker ofte sliter med: bekymringer,
frykt, sinne, sjalusi, hevntanker,
misunnelse, stolthet, komplekser
osv.
Med Jesu fred som utgangspunkt
vil vi være verdens beste fredssoldater som skaper fred i alle situasjoner der det er mulig å gjøre
det. Av og til er det ikke mulig,
fordi evangeliet om Jesus er i stadig krig med «denne verdens fyrste» som Bibelen kaller djevelen.
«Alle som vil leve et gudfryktig liv
i troen på Jesus, skal bli forfulgt»

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

2

sier Paulus. Men vi blir utfordret
til å holde fred med alle mennesker, så langt det står til oss.
I Militært Kristent Fellesskap ønsker vi å oppmuntre hverandre og
våre kolleger til å bli bedre kjent
med kilden til Guds fred: Jesus.
Dette er faktisk vårt viktigste oppdrag her i dette korte livet. Derfor
må alle ressursene våre settes inn
her. Vår tid og energi, vårt fokus
og vår dag. Det er Jesus som er
kilden til den fred som de fleste
lengter etter. Uten Ham vil den
freden jeg i egen kraft forsøker å
skape, være svært så mangelfull
og kortvarig. Jeg selv vil heller
ikke ha fred da. Derfor vil jeg anbefale på det sterkeste: snakk med
Ham som sa til de livredde disiplene etter oppstandelsen: «Fred
være med dere».

Bli gjerne med i vår gruppe og få tilgang på informasjon, nyheter og et
nettverk av MKF-medlemmer. Du behøver ikke være medlem i MKF for å
melde deg inn i gruppen.
Velkommen med i gruppen :-)
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Troens oppdrag
Av Stephen Olsen
Tro er en kontinuerlig kamp. Vi
er kalt til evig liv, og oppfordres
til å gripe betydningen av å
være Guds barn.
“Strid troens gode strid og grip det
evige liv som du er kalt til, det som du
bekjente deg til, da du bar fram den
gode bekjennelsen for mange vitner”
(1 Timoteus 6:12).

Troens situasjonsforståelse
Tro er nødvendig for å se Guds herlighet. Troen på Jesus vil forvandle våre
hjerter. Med tro kan vi begynne å se
ting som Gud ser dem. Vi kan innse
at vi er Guds barn, og i Kristus er vi
hellige og feilfrie foran Guds ansikt. Vi
kan se herligheten i andre mennesker.
Det umulige blir mulig, gjennom Jesus.
Vårt primæroppdrag er å være Guds
barn. Som barn får vi likevel et ønske
om å ære Gud og la andre få oppleve
Jesus, og hvordan det er å være Guds

foto: Winnefride Steen / Forsvaret
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barn. Gjennom vår kjærlighet for hverandre skal verden vite at vi er Guds
barn.
Sekundæroppdraget blir dermed tilbedelse og å kjempe for at andre får
oppleve Jesus, det eneste som virkelig
kan slukke tørsten: “Jeg er kommet for
at dere skal ha liv og overflod”.

Troens strategi - Overgivelse
“Uten tro kan vi ikke behage Gud”
(Hebreerne 11:6a). Tro er nødvendig
for å behage Gud, eller tilbe Ham. Bare
med tro kan vi elske Herren vår Gud,
og vår neste som oss selv.
Tro er tilbedelse. Tilbedelse er tro. Tro
er både utgangspunktet og prosessen
som drar oss nærmere Gud og hans
vilje i våre liv. Vi må overgi oss selv,
sette vår lit til Gud og slappe av i freden og friheten av at vi er Hans barn.
Bare Jesus kan frelse. Religiøse gjerninger kan ikke frelse. I Markus 10:1722 advares vi mot ”troen” til den rike
mannen som kom til Jesus og trodde

han var god basert på loven og egne
gjerninger. Historien om den rike
mannen står i kontrast til Sakkeus som
var bortkommen og ble funnet av Jesus. “For Menneskesønnen er kommet
for å lete etter de bortkomne og berge
dem”.
Sakkeus hjerte ble omvendt av Jesu
nåde og kjærlighet. Han ga bort halvparten av det han eide til de fattige.
Troen på Jesus vil forvandle våre hjerter. Vi er salige og lykkelige som har
Herren til vår Far.
Vi elsker og tilber Gud ved å ære
Ham i livet vårt, og elske de rundt oss.
“Denne verden vil tro på Gud når de
ser at vi tilber Ham” (Martin Cave,
2015).

Troens skjold – Tålmodighet
og gudsfrykt
Salme 33:13-22 viser en strategi og
handlingsplan – ha ærefrykt for Gud,
vent på Ham og stol på at Gud vil
hjelpe deg gjennom utfordringene:
Herren overvåker alt og alle fra him-

melen. Størrelsen på styrkene og deres
kraft vil ikke berge dem. Men Herrens
øye hviler på, og våker vennlig over,
de som frykter Ham og venter på hans
barmhjertighet, så Han kan fri dem
fra døden og holde dem i live gjennom
prøvelsene. Vår sjel venter på Herren,
Han er vår hjelp og vårt skjold. Vårt
hjerte gleder seg i Ham, vi setter vår lit
til hans hellige navn. La Din barmhjertighet være over oss, Herre! Det er Deg
vi venter på.

lerede vunnet. Takk for at Gud er med,
uansett det umiddelbare utfallet, fordi
vi vet Han har en god fremtid i vente
for oss til slutt.

Vi trenger ikke mye tro. Med bare litt
tro kan vi tale til røttene av et problem,
om å slippe taket og flytte seg.

Troens trening og utholdenhet

Troens kampkraft - Takknemlighet
Vi kan konsolidere, gjøre opp status
til nå: Takk Jesus for alt vi har allerede
blitt velsignet med, seirene som er al-

Vi må ikke glemme hva Gud har gjort
for oss. Minnesmerker som minner
om seierne kan hjelpe oss å huske
Guds godhet. Gud instruerte Josva til
å legge ned minnesteiner for at folket
ikke skulle glemme hva Gud hadde allerede gjort.

Trening kan være hardt, kreve disiplin,
og kan også være smertefullt. Men
gjennom utfordrende trening utrustes
og modnes du i relasjon med Gud. Når
vi går gjennom tøffe tider og venner
oss til Gud vil vi få oppleve at Herren
er Gud.
Som en god soldat for Jesus må vi

holde ut i utfordringene, slik Paulus
oppmuntrer Timoteus. ”Bær også du
lidelsene som en god stridsmann for
Kristus Jesus! Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil
gjøre som hærføreren vil” (2 Timoteus
2:3).
De som setter sin lit, eller tro, til Herren er som fjell som ikke kan rokkes,
men vedvarer, holder ut, til evig tid.
Vi skal legge av oss alt som tynger, og
synden som så lett fanger oss inn, og
med utholdenhet fullføre det løpet
som ligger foran oss.
Ikke mist målet av syne. For å kunne
fullføre løpet ut må vi feste blikket
vårt på Jesus, troens opphavsmann og
fullender.

For videre dypdykk / kilde
henvisninger:
Johannes 11:40
2. Korinterne 3:16-18
Johannes 10:10b
Efeserne 1:4-10
John 13:35
Lukas 19:1-10
Salme 33:12a
Lukas 17:5-6
Jeremia 29:11
Josva 4:1-9
Hebreerne 12:7-8,11
2. Krønikebok 33:12-13
Salme 125:1
Hebreerne 12:1-2

foto: kristian kapelrud / Forsvaret

13

INTERNASJONALT
FELLESSKAP
AMCF
Association of Military Christian Fellowships er et internasjonalt fellesskap
for nasjonale kristne militære organisasjoner
(MCF) i mer
enn 140 land,
og har som
motto All
One in Christ
Jesus. AMCF
ledes av en
president og
14 regionale
visepresidenter. AMCFs
verdenspresiTORBJÖRN BOSTRÖM
dent er general 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 virksomheten 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 hovedoppgave å støtte kristne militære fellesskap og enkeltpersoner knyttet til de
militære
styrker over
hele verden.
I tillegg til de
organiserte
fellesskapene
har ACCTS
kontakt med
enkeltpersoner i mange
land hvor det
ikke er tillatt
å bekjenne
PHILIP EXNER
troen på
Kristus i forsvaret. ACCTS har sitt hovedkontor i Denver, Colorado i USA.
ACCTS' misjonsvirksomhet drives me14

ca 40 frivillige medarbeidere, de
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 virksomhet og personlige kontakter med
hensikt å oppmuntre, støtte og be
for kristne i forsvaret. Etter frigjøringen av Østeuropa har MMI
fått være med på en fantastisk

MKF - Militært kristent fellesskap ble stiftet i 1982 (som Kristent Befals Samfunn - KBS) og har
som formål å arbeide for kristent
fellesskap i Forsvaret, hjelpe den
enkelte med å styrke sitt trosliv og
vinne andre for Kristus.
Internasjonalt er MKF knyttet til Association
of Military Christian Fellowships, AMCF.
President
Genmaj(p) Arnvid Brage Løvbukten
Mob 46432410, e-post: president@mkf.no
MKF Styre
Ob Knut Are Seierstad (styreleder, lokale kontakter)
Mob 90757447, e-post: leder@mkf.no
Tjenestested: Akershus

nepliktige)
Mob 48353431, e-post: tagrindheim@mkf.no
Tjenestested: Bardufoss

-

Oblt Sissel M Mangersnes (økonomi)
Mob 92612226, e-post: smmangersnes@mkf.no
Tjenestested: Akershus
Kapt Stephen Olsen (informasjon)
Mob 40029638, e-post: solsen@mkf.no
Tjenestested: Stavanger
Grethe M Robertsen (forbønn og støttemedlemmer)
Mob 92244279, e-post: stotte@mkf.no
JOS MCCABE

oppblomstring av nye kristne
fellesskap og bidratt vesentlig til
brobygging mellom kirkesamfunnene. Hovedkontoret ligger i Aldershot i England. Leder for MMI
er Jos McCabe.
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

Fenr(r) Benjamin Vold (web-redaktør)
Mob 95422649, e-post: bvold@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
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KONTAKTPERSONER
KONTAKTPERSONER
MKF
FORSVARETS TJENESTESTEDER
FORFOR
MKF
PÅPÅFORSVARETS
TJENESTESTEDER

Rena

Skjold

Knut Arne Aandstad

Heggelia

Jørn A Nordeng

Huseby/HMKG
Rena

13

Linderud/KS
Sessvollmoen
Sessvollmoen

Arvid Austeng

Bergen/Haakonsvern
Bardufoss
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Bardufoss

Reitan/FOH
Reitan/FOH

Gardermoen
Trondheim/LKSK

Sola

Arvid Austeng

Stephen Olsen

Christian Filberg

Bergen/Haakonsvern
Bergen/SKSK

Kjevik

Christian Filberg

Sondre Halleland

Huseby/HMKG

Bergen/SKSK

Kjeller

Sondre Halleland

Olav K Olsen
Magnus M Kluck

Olav K Olsen

Thor Anton Grindheim

Magnus M Kluck
Silje Myrholt

Dag Arne Østlund

Dag Arne Østlund

Trine Waag

Thor Anton Grindheim

Petter Nesse

Gardermoen

Trine Waag

Rygge

Stig Ravnemyr

Kjevik

Inge Hopland

Sola

Ingve Horgen

Inge Hopland
Ingve Horgen

Oslo/Akershus festning
Stavanger
Oslo/FD og FST

Stephen Olsen

Palle Ydstebø

Sissel Mangersnes

Oslo/Akershus
festning RolfPalle
Ydstebø
Kolsås
Falchenberg
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!
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GIVERTJENESTE I MKF
MKF har startet en fast givertjeneste, 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 nylig.

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

Kontakt post@mkf.no eller bidra
med et månedlig trekk til MKF,
konto 0537.08.34069
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Avsender:
MKF
Postboks 52
4862 EYDEHAVN

B

Jeg ventet og
håpet på Herren
Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
Han dro meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og gjorde skrittene faste.
Sal 40,2

foto: Elias Engevik / Forsvaret
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