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HILSEN FRA  
PRESIDENTEN

«Har du kontroll?» ble en Forsvarsmi-
nister spurt om av Skavlan for noen år 
siden. Svaret ble litt unnvikende. Og 
det er nok naturlig siden ingen av oss 
har full kontroll på hva som skal skje 
i morgen. Vi gjør vår tjeneste så godt 
vi kan, men overraskes stadig av både 
positive og negative hendelser. Slik er 
det også i Forsvaret, selv om vi er en 
gjennomregulert organisasjon. Under 
operasjoner øker andelen mangel på 
kontroll. 

Så vi utdanner, øver og anskaffer mo-
derne materiell som vedlikeholdes og 
gjøres tilgjengelig, og gjør alt vi kan for 
å holde de negative hendelsene på et 
så lavt nivå som mulig. Men full kon-
troll kan vi aldri få. Eller? Finnes det 
noe utenfor vår rasjonelle verden som 
påvirker vår hverdag? Selvsagt gjør det 
det. De fleste innrømmer at det be-
finner seg mye mellom himmel og jord 
som de ikke ser, men som de ofte ser 
konsekvensene av.

«Vår nasjon er bygget på en kristen 
kulturarv», sa de fleste av våre toppoli-
tikere på tv her om dagen da de skulle 
gjøre seg fine og fete for KrF. En tro på 
Gud og Hans sønn Jesus Kristus skulle 
derfor ikke være langt unna. Bibelen 
beskriver alt det som skjer i den ånde-
lige verden rundt oss og i oss. Den 
verden er like reell som den verden 
vi ser, enten vi tror på Gud eller ikke.  
Gud får jo ofte feilaktig skylden for 
mange uønskede hendelser, men Bibe-
len peker på at denne verdens fyrste, 
løgnens far, som er djevelen, har kun et 
oppdrag: forvirre, ødelegge og myrde 
så mange han kan, før Jesus kommer 
tilbake for annen gang. Det rammer 
ekteskap, rike og fattige, gammel og 
ung osv. Dette er en åndelig krig som 
vi alle ser konsekvensene av hver dag.

Bibelen sier at troen på Gud er det 
eneste som kan hjelpe oss i denne ån-
delige kampen. Ingenting er umulig 
for den som tror på Gud, og alt kan du 

makte i Ham som gjør deg sterk! Det 
er hundrevis av slike løfter i Bibelen. 
Nøkkelen til å oppleve å lykkes i krig 
og fred ligger ikke bare å i å gjøre din 
tjeneste så godt du kan, men først og 
fremst i å ha en tro på himmelens Gud. 
Du kan ha et nært fellesskap med Ham 
som skapte deg og meg. Inngangsdø-
ren heter Jesus Kristus. Han døde for 
alle våre synder. Det var nødvendig. Vi 
kan nemlig ikke komme fram for Gud 
med synd, for han er hellig. 

Kan da troen gi deg full kontroll på 
hva som skjer i din tjeneste? Nei, men 
du overlater kontrollen til Gud som 
skapte deg og har full omsorg for alle 
sine barn. Resultat: Overnaturlig be-
skyttelse, fred og visdom blir tilgjenge-
lig. Sterke saker. Derfor blir den natur-
lige rekkefølgen: 1. Tro, 2. Tjeneste.

TRO OG TJENESTE I FORSVARET

ARNVID BRAGE LØVBUKTEN

• Adventsgudstjeneste  i Frogner 
kirke, Oslo, 16 desember 2018. 
Fungerende Feltprost Nils Terje 
Lunde taler. Dette er vår årlige sam-
ling 3. søndag i advent, sammen 
med mange av våre støttemedlem-
mer i Oslo og omegn

• Årsmøtet, 26-28 april 2019. Års-
møtet vil finne sted på Krigsskolen 
Linderud i Oslo. Ikke bare årsmøte-
saker, men gode tema, bibelunder-
visning og fellesskap

• Camp Hoseid, 4-7 juli 2019. Vår 
samling for yngre medlemmer og 
deres venner. På Hoseid i Dran-

ARRANGEMENTER
STYRET HAR FASTSATT DATOENE FOR DE VIKTIGSTE MKF-ARRANGE-
MENTENE FREMOVER. SETT AV DATOENE, OG BRUK MULIGHETEN TIL 

Å OPPSØKE FELLESSKAPET I MKF!
gedal. Heftige aktiviteter, møter og 
masse fellesskap

• Tro og tjeneste, november 2019 
i Oslo. Samlingen er spesielt rettet 
mot de som er i tjeneste i Forsvaret, 
eller er aktive i MKF, både i og uten-
for tjeneste – følg MKF på Facebook 
for oppdatert informasjon om dato. 
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Militært Kristent Fellesskap 
har som formål å tilby et kris-
tent fellesskap i Forsvaret, å 
hjelpe den enkelte med å styr-
ke sitt trosliv, og å vinne andre 
for Kristus. Befal av alle kate-
gorier, sivilt ansatte i Forsvaret, 
befalselever, vervede, personell 
på kontrakt og vernepliktige 
som støtter vårt formål, kan bli 
medlemmer av MKF. Andre 
som ønsker å støtte arbeidet i 
bønn kan bli støttemedlemmer 
av MKF. 

FOTO FORSIDEN: ET DANSK MILITÆRT 
HELIKOPTER LANDER I OPPDAL FOR Å 
SETTE AV GARDISTER FRA HANS MAJESTET 
KONGENS GARDES 4. GARDEKOMPANI UNDER 
NATO-ØVELSEN TRIDENT JUNCTURE 2018. 
FOTO: JOHANNES MAXIMILIAN SCHNELL/
FORSVARET

KJÆRE LESER, 
Forsvaret og våre omgivelser er i kon-
stant endring. Etter et par tiår med 
fokus på internasjonale operasjoner, er 
kollektivt forsvar i NATO igjen kom-
met høyt opp på agendaen. Det merket 
vi høst da NATOs største øvelse på 
mange år fant sted i Norge, Trident 
Juncture 2018. Mange av våre medlem-
mer var direkte involvert, både i selve 
øvelsen, og i forberedelsene til den. 
Øvelsen omfattet også folk fra reser-
ven, som etter mange års opphold ble 
innkalt til repetisjonsøvelse. Heime-
vernet var også sterkt representert. Bil-
det på baksiden av bladet speiler dette 
godt, der vi ser norske og utenlandske 
militære, både vernepliktige reservister 
og stadig tjenestegjørende, som deltar i 
en markering av Forsvarets minnedag i 
Røros kirke under øvelsen. 

Samtidig er Norge mer eller mindre 
permanent representert med et styrke-
bidrag til NATOs enhanced Forward 
Presence i de baltiske stater. I dette 
nummeret kan du lese et intervju med 
et av våre medlemmer som tjeneste-
gjorde der i en periode tidligere i år. 
Samtidig er utfordringene utenfor NA-
TO-området på ingen måte forsvun-
net. Bidrag til forskjellige misjoner i 

Afghanistan, Irak og andre steder fort-
setter. Behovet for et kristent fellesskap 
i Forsvaret er ikke blitt mindre med de 
varierte utfordringene kristne i Forsva-
ret nå står overfor. 

KNM Helge Ingstads forlis minner oss 
om at tjenesten i Forsvaret, hverken i 
operasjoner eller på øvelse, er risikofri. 
Samtidig er vi takknemlige for at ingen 
omkom. Bare fire dager før havariet ble 
det holdt en markering av Forsvarets 
minnedag ombord. Et bilde fra denne 
markeringen trykker vi denne gang på 
midtsidene av bladet. 

Vi har også i denne utgaven av Fokus 
et intervju med Palle Ydstebø, som fra 
starten av har vært et aktivt medlem 
av MKF. Palle er mest kjent fra sin tid 
som medlem av mediegruppen på For-
svarets Høgskole, men snakker også 
om sin kristne tro i intervjuet på neste 
side. Vi har også to artikler fra  Soltun 
soldatheim, et fantastisk frivillig kris-
tent arbeid for soldatene i indre Troms. 

God lesning – vi hører gjerne fra deg!

KAS

MKF byttet i fjor bank og har fått 
nytt kontonummer for kontingent, 
gaver og givertjeneste:

2801 48 18067

Medlemmer kan også betale kontin-
gent til kontonummeret for å slippe 
å forholde seg til flere konti. 

Styret har også opprettet Vipps-
avtale. Dette vil forenkle innbeta-
ling av kontingent og egenandel 
på MKF-aktiviteter. Samtidig vil 
det være enklere for medlemmene 
å gi gaver med Vipps på #515736 
Militært Kristent Fellesskap.  

MKFS KONTONUMMER OG VIPPS

LEDER
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AV KNUT ARE SEIERSTAD

For de fleste er Palle Ydstebø (57) best 
kjent som medlem i Forvarets medi-
egruppe, fra tiden han tjenestegjorde 
ved det som før het Forsvarets Stabs-
skole. Med profesjonell saklighet ut-
talte han seg i mediene om alt fra mu-
ligheten for krig i Korea til konflikter i 
Midtøsten og Afrika. 

Bak den seriøse offiseren på TV skjuler 
det seg imidlertid en ekte entusiast! 
Bredden av Palles interesser spenner 
fra en 1966 Porsche med omfattende 
vedlikeholdsbehov til kajakkpadling, 
reising, ofte med krigshistorisk tilsnitt, 
arbeid i Militært Kristent Fellesskap 
og lokalmenigheten i Bærum. Det ekte 
engasjementet deler han med sin kone 
Hilde, som i mer 15 år var misjonær 
i Tanzania og Etiopia, og nå jobber i 

Flyktningetjenesten i Bærum. 

Dialekten røper en oppvekst i Roga-
land, nærmere bestemt på Kvitsøy. Der 
ute må det ha vært gode muligheter 
for å bygge karakter og holdninger, 
selv om noen også mener Palle kan ha 
i overkant stor tillit til sine medmen-
nesker. Som for eksempel da han eide 
et mikrofly, bygget av en person som 
solgte det til Palle, før han selv hadde 
tatt sjansen på å fly det. 

Palle har også fulgt sine interesser 
gjennom sin militære karriere. Han 
startet opp på Luftforsvarets tekniske 
skoler på Kjevik, tok etter hvert Krigs-
skolen og gikk over til Hæren, der 
han i mange år tjenestegjorde ved 
Ingeniørregimentet og i Brigade Nord. 

Senere gikk han 
til Hærstaben og 
Etterretningstje-
nesten, før han 
kom til Forsvarets 
Høgskole. Innimel-
lom har han vært 
deployert flere 
ganger, blant annet 
i Afghanistan og 
Sør-Sudan. I tiden 
da han var nest-
kommanderende 
ved Ingeniørba-
taljonen på Skjold 
tok han også ho-
vedfag i historie 
ved Universitetet i 
Tromsø. For tiden 
jobber han med 
en doktorgrads-
avhandling om 
operasjonskunst 
ved Universitetet i 
Glasgow. Han har 
også publisert en 
rekke bøker og ar-
tikler om militær 
strategi, operative 
forhold og krigs-
historie. 

Palle, din militære karriere har vært 
temmelig uvanlig – du startet som 
motormekaniker på F-16 og har nå 
endt som sjef for Seksjon for land-
makt på Krigsskolen. Hvorfor gikk 
du inn i Forsvaret?

Jeg var interessert i flere ting i ung-
dommen, der fly, teknologi, historie 
- blant annet militærhistorie – og en 
generell forsvarsinteresse gjorde det 
naturlig å søke befalsutdanning. At 
det ble flyteknisk utdanning på Kjevik 
skyldes nok også en plan om å søke 
flyskolen, men allerede da var synet så 
pass ugreit at det ble med småflyserti-
fikat.

Hvordan har vekslingen mellom ope-
rativ tjeneste og forskning fungert 
for deg? 

Det har fungert bra, og vekselvirk-
ningen har gjort at jeg har hatt bedre 
grunnlag for begge deler. Som opera-
tiv, spesielt i sjefsfunksjon, er du nødt 
til hele tiden å tenke kritisk om alt du 
foretar deg, for å kunne skjære gjen-
nom all støyen og desinformasjonen 
som surrer og går hele tiden. Å drive 
med forskning på militære forhold 
uten å ha en forankring i det operative 
fører lett til at en ikke forstår de kon-
krete forholdene det forskes på. Da kan 
det bli noen rare resultater, på samme 
måte som hvis en operativ ikke klarer å 

PALLE YDSTEBØ

PALLE YDSTEBØ. FOTO: FORSVARET

PALLE ER OPPRINNELIG JETMOTORMEKANIKER I LUFTFORSVARET, OG BEUNDRER GJERNE 
EN RUSSISK/UKRAINSK VERSJON I AFGHANISTAN NÅR ANLEDNINGEN BYR SEG! FOTO: 
PRIVAT
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tenke klart.

Hva er de viktigste utfordringene 
i jobben du har nå, og hva liker du 
spesielt godt med jobben på Krigs-
skolen? 

Som sjef for seksjon for landmakt, så 
er det å få laget et par nye emner til 
den nye studieordningen. Det er en bra 
seksjon så det går greit. Vi skal i tillegg 
komme i gang med forskning og publi-
sering, og så har jeg et doktorgradsløp 
som krever sitt. Det beste med jobben 
på KS er et godt og utfordrende miljø 
og kolleger som krevet at du hoder deg 
i forkant.

Hva var oppgavene dine i Forsvarets 
mediegruppe? 

Forsvarets mediegruppe skal bidra 
med militærfaglige vurderinger til 
media, som ekspertkommentatorer. 
Mediegruppen er ikke talspersoner 
men fagpersoner, så det er ikke vår 
rolle å kommentere norske forsvars-
politiske spørsmål som Andøya flysta-
sjon eller innkjøp av stridsvogner til 
Hæren. Når en sitter i Dagsnytt 18 og 
skal kommentere NATOs feilbombing 
i Afghanistan, så må en vite hva en 
snakker om. Derfor er mediegruppa 
også et fagfellesskap som kan trekke på 
resten av Forsvaret om det er noe spe-
sielt, som kjemiske stridsmidler i Syria. 
En av mine første runder i media var 
da en sørkoreansk korvett ble senket 
og flere forventet at det ville bryte ut 
krig. Jeg var vel en av få som mente at 
det ikke ville bli krig der og da. Da jeg 
et år senere havnet i studio igjen etter 
en artilleriduell mellom Nord- og Sør-
Korea ble jeg introdusert som «den 
eneste som fikk rett for ett år siden. 
Blir det krig denne gangen, oberstløy-
tnant Ydstebø?»

Hva skrev du hovedoppgave i historie 
om, og er noen av dine funn relevan-
te for dagens Forsvar? 

Jeg skrev om etableringen av Forsvaret 
i Nord-Norge fra 1880-1920, knyttet til 
byggingen av Ofotbanen. Noe å lære. 
Tja. Politiske prosjekter trumfer fag-
militære råd. Strategiske ressurser gjør 
oss interessante for stormaktene. Den 
gang var det jernmalm. 

Ryktene sier at du har gjort det meste 
ut av deployeringer og utenlands-

opphold … fluefiske i Afghanistan, 
kajakkpadling i Berlin… 

Da jeg forberedte meg for Afgha-
nistandeployeringen leste jeg bl.a. om 
at Marco Polo i sin tid merket seg ør-
reten i elvene fra Hindu Kush ned mot 
Oxus (dagens Amu Darya), så jeg tok 
med fluestang for å se om det ble en 
mulighet. Det ble det, men fiskeplass 
måtte velges ut fra hvor det ikke kunne 
være miner og ikke hvor det kunne 
være fisk. Jeg var ikke alene, vi var 
flere norske fluefiskere da. Berlin ligger 
blant sjøer og kanaler, så første som-
meren fikk jeg meg noen turer i kana-
lene og sjøene rundt Potsdam. 

Når og hvordan kom du med i MKF, 
og hva har fellesskapet i MKF betydd 
for deg opp gjennom din militære 
karriere? 

Jeg gikk på Kjevik da KBS (MKFs tid-
ligere navn) ble dannet i 1982 og ble, 
sammen med flere andre befalselever, 
rekruttert av Tormod Berger. De jeg 
har møtt i KBS/MKF og i det interna-
sjonale nettverket har betydd mye for 
egen tro og for min faglige utvikling. 
Det gjorde noe for en kadett og ung 
løytnant å få brynet troen på alt fra 
gamle veteraner fra Vinterkrigen til 
amerikanske Vietnamveteraner. Du 
ble mer klar over hva denne bransjen 
handlet om og hva du kan bli utsatt for 
som kristen. På den tiden var intops 
ikke noe Forsvaret drev med frivillig, 
og FN-tjenesten i Libanon ble omtrent 

betraktet som tjuvperm i Syden. Da 
jeg var i Afghanistan ble jeg med i en 
amerikansk bibelgruppe på basen, og 
de som kunne møttes til bibel, bønn og 
middag hver uke. 

Hvilken menighet tilhører du nå, og 
hvorfor er du og Hilde aktive i denne 
menigheten? 

Vi går i Østerås menighet. En vanlig 
menighet i Den norske kirke. Vi mener 
det er viktig å stille opp lokalt, så da vi 
giftet oss var jeg allerede med i menig-
hetsrådet, så Hilde ble da også med. 

Hvorfor er det viktig å tilhøre en me-
nighet eller et fellesskap?

Det å være kristen er å være en del av 
et fellesskap, og vi har som kristne an-
svar for dette fellesskapet, hva og hvor 
det nå enn er. Det er også viktig at vårt 
eget trosliv får utvikles i fellesskap med 
andre kristne, både i og utenfor me-
nigheten.

Hva brenner du for? 

Den lokale menigheten og de små fel-
lesskap.

Hva betyr den kristne troen for deg 
som menneske og som soldat? 

Den gir meg en trosbasert trygghet for 
de militæretiske verdiene jeg står for, 
og som i praksis Forsvaret også bygger 
på. Dette er med å stille krav til meg 
som offiser, ved at jeg har disse verdi-

SOM UNG OFFISER, DELTAKER PÅ OFFICERS’ CHRISTIAN FELLOWSHIPS LEDERUTVIKLINGSPROGRAM ROCKY MOUNTAIN 
HIGH I COLORADO, USA I 1991. FOTO: PRIVAT



6

ene i ryggmargen når vurderinger skal 
gjøres og beslutninger må tas. 

Hvordan vurderer du norske solda-
ters oppdragsløsning i krig og kon-
fliktområder, sammenliknet med for 
eksempel soldater fra andre allierte 
land – spiller verdigrunnlaget vi har i 
Forsvaret noen rolle? 

Jeg mener norske soldater ikke står 
tilbake for allierte kollegaer. Verdi-
grunnlaget er et element i den totale 
profesjonsdannelsen, der også faglig 
dyktighet og godt lederskap er viktig. 
Det viktigste med verdigrunnlaget til 

Forsvaret er at det speiler de verdiene 
vi vokser opp med hjemme og i skolen. 
Vi endrer nok ikke så mye verdiene 
våre etter vi kommer i Forsvaret – de 
er nok etablert lenge før, men vi blir 
oss mer bevisste på hvordan de kon-
kret kommer til uttrykk i tjenenesten. 

Kan du reflektere litt over forskjellen 
mellom verdier og jus i et soldatper-
spektiv? Er det likegyldig om verdi-
grunnlaget er relativt eller om det er 
absolutt? 

Det er ikke likegyldig. Er det relativt 
er det opp til den eller de med mest 

ressurser til å endre verdiene. Et viktig 
poeng med det kristne verdigrunnla-
get er at det henter sin autoritet hos 
Gud, som skaper og frelser. Dermed er 
det ikke opp til mennesker å vurdere 
og justere menneskeverdet når det er 
forankret i at mennesket er skapt av 
Gud. Da har også vanlige folk et fast 
holdepunkt for protest og motstand 
når disse verdiene utfordres. Jussen, 
for oss krigens folkerett, ser jeg som en 
forpliktende juridisk formalisering av 
disse verdiene, som er med på både å 
regulere, men også rettlede bruk av de 
massive voldsmidlene vi forvalter på 
vegne av staten.

ER MAN EN DEDIKERT FLUEFISKER ER DET VEL INGEN GRUNN TIL IKKE Å BENYTTE ANLEDNINGEN, SELV OM MAN ER I AFGHANISTAN? HER FRA DARYĀ-YE 
GHORBAND (GHORBANDELVA) INN MOT BAMYAN, FOR DERE LOKALKJENTE. FOTO: PRIVAT

Feltprost Alf Petter Hagesæther (59) 
går av for aldersgrensen ved års-
skiftet. Som kjent har han tilbragt 
det meste av sin yrkeskarriere som 
feltprest i Forsvaret. I denne tiden 
har feltpresttjenesten gjennomgått 
store omstillinger, ikke minst den 
siste omstillingen fra feltprestkorps 
til den nye enheten Forsvarets tros- 
og livssynskorps. Denne utviklin-
gen, og mulighetene den reiser, ble 
dekket i et fyldig intervju i forrige 
utgave av Fokus. 

Alf Petter Hagesæther er nå utnevnt 

til ny generalsekretær i Kristent In-
terkulturelt Arbeid (KIA). KIA er en 
selvstendig økumenisk og diakonal 
organisasjon, som driver landsom-
fattende arbeid rettet mot innvan-
drere i Norge. Imidlertid er han nå 
også på listen over kandidater til ny 
biskop i Stavanger, så får tiden vise 
hvor han vil fortsette sin tjeneste 
etter tiden i Forsvaret. Inntil en 
ny sjef for Forsvarets tros- og livs-
synskorps er utnevnt, vil fagsjefen i 
korpset Nils Terje Lunde fungere i 
stillingen fra midten av desember. 

Vi takker Alf Petter Hagesæther for 
godt samarbeid i mange år, og øn-
sker Guds velsignelse over tjenesten 
videre. 

FELTPROSTEN GÅR AV
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STYRELEDER

KJÆRE MKF-VENNER! 
I skrivende stund er jeg opptatt med 
mottaksoperasjoner. 1.august over-
tok jeg transporttjenesten for øvelse 
Trident Juncture 18 – en ganske så 
stor mottaksoperasjon. Overtok er 
vel å overdrive, da det ikke var noen å 
overta etter. Mye var heldigvis likevel 
klargjort. Havner, jernbanestasjoner og 
lufthavner skal omdannes til SPODs, 
RHODs og APODs, med staging/
marshalling/holding areas. Tunge 
kjøretøy trenger dispensasjon for å 
ferdes på norske veier, og eskorte når 
de er for tunge eller brede. Dette må 
forberedes og klargjøres opp mot sivile 
myndigheter og deltakende nasjoner i 
god tid.

RSOM; reception – staging – onward 
movement. Først mottak av materiell 
på havner og jernbane, personell på 
flyplasser, deretter å kople personell 
med plattformer før de settes i marsj 
mot final destination (FD).

I dag mens jeg kjørte fra et møte til et 
annet slo tanken meg; er jeg, i mitt liv, 
i Guds mottaksoperasjon? En tanke 
som slo meg da var de ti brudepikene 
hvorav fem hadde tomme lamper da 
brudgommen kom, grunnet man-
glende forutseenhet. Følelsen av å 
ikke være godt nok forberedt er ikke 
akkurat fraværende for tida. Til tross 
for grundige forberedelser dukker det 

daglig opp momenter vi ikke har for-
ventet. Linken mellom «uforberedt» 
og «final destination» er verdt å tenke 
over – om enn ubehagelig. Tankene 
gikk likevel videre. I RSOM er FD ikke 
endestasjonen. Det er starten på en ny 
fase – CET/FIT, hvor styrkene sam-
mendras og klargjøres for oppdrag. 

Makter vi å dra i gang mottaksope-
rasjoner for MKF? Er en sentralisert 
organisasjon et godt utgangspunkt for 
mottak og forberedelse til tjeneste? 
Siden etableringen av daværende KBS 
har samfunnet utviklet seg. Mens 
Forsvaret har minket både i omfang 
og antall tjenestesteder, er også sam-
funnsstrukturen endret. Færre tar med 
seg familien til nye tjenestesteder, og 
pendler i stedet. Det betyr at de «litt 
mer voksne»/«etablerte» i større grad 
forholder seg til sin egen lokale menig-
het fremfor å delta på nytt tjenestested. 
Kommunikasjon er endret. Utsendelse 
av innkallinger til årsmøter og Fokus 
var analog. Mangfoldet i aktiviteter 
er mangedoblet. Er det likevel fortsatt 
behov for MKF? Kan et sentralt MKF 
fortsatt bidra til å berede for tjeneste? 

Jeg mener vi kan. Både MKF sentralt 
– men ikke minst hver enkelt av oss – 
der vi er. Vi har fire årlige fastpunkter i 
MKFs årshjul; adventsgudstjeneste (16.
desember), Årsmøtet (Krigsskolen 26-
28.april) og Camp Hoseid (4. – 7.juli). 

I tillegg høstsamlingen Tro og Tjeneste 
i november. Håper at jeg ser dere på 
noen av disse! Så får vi der diskutere 
«onward movement» til de lokale tje-
nestesteder – hvordan kan MKF bidra? 
Kan du bidra?

PS. Om dere ikke har lest siste Soldat-
nytt (04/2018 på forsvaret.no); tema: 
trosmangfold. Der intervjues blant 
annet prestesoldat Idun Fjeld, som 
benytter anledningen til å gi et flott 
vitnesbyrd. Det var godt å lese! Det er 
tydeligvis tilrettelagt for mottaksopera-
sjon på Ørland!

Vennlig hilsen

Petter 

Tidligere verdenspresident for 
Association of Military Christian 
Fellowships (AMCF) General-
major Clay Buckingham, og hans 
kone Clara var innom Norge på 
besøk i september. De benyttet 
anledningen til å møte så mange 
MKFere det var mulig å få tak på 

et husmøte hjemme hos familien 
Seierstad en fredags kveld i Oslo, 
før de bega seg videre på Interrail 
til Østerrike grytidlig neste mor-
gen (alder vel over 90 ingen hind-
ring!) En god oppmuntring for 
alle som hadde mulighet til å være 
til stede! Avbildet her sammen 
med Grethe M. Robertsen.

BUCKINGHAMS PÅ BESØK
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INTERVJUET AV S.O.

FRA MARKERINGEN AV FORSVARETS MINNEDAG 4. NOVEMBER 2018, OMBORD PÅ KNM HELGE INGSTAD UNDER ØVELSE TRIDENT JUNCTURE 18. FIRE DAGER SENERE KOLLIDERTE 
FARTØYET OG SANK VED STURETERMINALEN I ØYGARDEN. INGEN AV MANNSKAPET OMKOM. FOTO: MARIUS VÅGENES VILLANGER/SJØFORSVARET



9

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke 
noe. Han lar meg ligge i grønne enger, 
han leder meg til vann der jeg finner 
hvile.

Han gir meg nytt liv. Han fører meg på 
rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyg-
gens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For 
du er med meg. Din kjepp og din stav, 
de trøster meg.

Du dekker bord for meg like foran 
mine fiender. Du salver mitt hode med 
olje. Mitt beger renner over.

Bare godhet og miskunn skal følge 
meg alle mine dager, og jeg skal bo i 
Herrens hus gjennom alle tider.

Salme 23 fra Bibelen.  Om at vi kan 
hvile i Guds hender, uansett hva som 
skjer, nå og gjennom alle tider. 

Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © 
Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse
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Norge har flere bidrag utenlands. Et av 
de nærmeste bidragene geografisk er i 
Litauen i Baltikum. 

En av dem som tjenestegjør i Norges 
bidrag til Nato-oppdraget Enhanced 
Forward Presence er også MKF-med-
lem. Av operative grunner kan vi ikke 
oppgi navnet her i bladet. 

- Oppdraget oppleves som viktig. Det 
har betydning både for lokalbefolk-
ningen og for landet i sin helhet. Vi 
får støtte, og bidrar til å synliggjøre at 
sammen er vi sterkere. I tillegg er det 
spennende hverdager, gjerne i skogen, 
der vi får trent og utøvd ferdigheter 
vi har drillet på som lag, og vi får en 
god mestringsfølelse når vi gjør en god 
jobb, forklarer han.

GODT SAMHOLD
- Sosialt har det vært helt prima. Det 
er veldig godt samhold, med god tid 
til å henge og ha det gøy sammen i 
”velferds-crib'en” vår, sier han.

Han bruker også noe av fritiden til å 
lage, synge og spille musikk, og setter 
pris på en god film med gode venner. 

ÅNDELIG PÅFYLL I HVERDA-
GEN
Han motiveres når han greier å få 
Guds perspektiv i det han gjør. 

- Gud er med meg, det vet jeg. En sa-
lig visshet, som det synges om. Jeg har 
ikke alltid følt eller forstått, men trodd 
og erfart. Av og til merkes det tyde-
ligere, for eksempel under lovsangen 
i kapellet, eller i en god samtale hvor 
jeg får et ord å dele. Men oftest er det 
en tillitssak hvor jeg vet at Den Hel-
lige Ånd bor i meg og preger meg, og 
dermed får jeg lov å prege omgivelsene 
mine, med Guds kjærlighet synliggjort 
gjennom Åndens frukter, sier han.

I hverdagen kan han få påfyll alene og 
med andre.

- Påfyll får jeg personlig av å spille lov-

MKF-MEDLEM I LITAUEN

Fra juli 2018 bidrar Norge med 
en styrke på rundt 10 soldater 
i NATOs operasjon Enhanced 
Forward Presence i Litauen. Til-
stedeværelsen er et defensivt og 
beroligende tiltak som understre-
ker alliansens vilje til kollektivt 
forsvar.

Styrken som Norge inngår i 
holder til i en litauisk garnison 
i Rukla, omtrent ni mil utenfor 
hovedstaden Vilnius. Her vil 
de trene og øve sammen med 
soldater fra Belgia, Frankrike, 
Tsjekkia, Luxemburg, Neder-
land, Tyskland samt vertslandet 
Litauen. Bidraget går på rotasjon 
mellom alliansens medlemsland. 

(kilde: Forsvaret.no)

FAKTA

MKFer PÅ CAMP HOSEID I DRANGEDAL. FOTO: FOKUS



11

Militært Kristent Fellesskap har 
en lukket gruppe på Facebook. 
FOKUS kommer bare ut en eller to 
ganger i året. MKF bruker derfor 
Facebook for å kommunisere og 
dele tidsaktuell informasjon. Her 
blir du oppdatert om datoer for 
kommende arrangementer, ser hva 

som skjer og kan dele små og store ting 
med andre MKFere. Bli gjerne med 
i gruppen, og få tilgang på informa-
sjon, nyheter og et nettverk av MKF-
medlemmer. Du behøver ikke være 
medlem i MKF for å melde deg inn i 
gruppen.

NORSKE SOLDATER I LITAUEN. FOTO: ALEKSANDER HAGE/HÆREN

sang sammen med andre på møte eller 
samling hjemme. Spesielt hvor det er 
god tid til å være med Gud, fremfor å 
bare komme seg gjennom et program. 
Og så får jeg påfyll gjennom gode sam-
taler med andre modne kristne venner, 
familie og kjæreste, sier han.

MKF ET VIKTIG FELLESSKAP
- MKF er et fellesskap som jeg vet 
backer og ber for meg, når jeg er ute 
på intops, eller hjemme i vanlig tje-

neste. Det er en synlig og usynlig fa-
milie, som minner meg på at jeg ikke 
er alene, selv om jeg ikke har andre 
norske kristne rundt meg her. MKF-
medlemmer er folk jeg gleder meg til å 
treffe igjen, f.eks. på Camp Hoseid. Det 
er også folk jeg kan ringe og slå av en 
prat med, om vær og vind eller tunge 
kvaler, forklarer han.

MKF-høydepunktet for ham er Camp 
Hoseid

- Fire solfylte sommerdager på Sørlan-
det med de beste sommeraktivitetene, 
volleyball, fjellklatring, kajakk, skyting 
og gode kvelder med fellesskap og 
”henging”, sier han.

Han vil takke alle som utgjør MKF. 

- Mange små fakler utgjør et digert bål, 
avslutter han.
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Det finnes fortsatt frivillig kristent 
soldatarbeid her i landet, og Soltun 
soldatheim på Setermoen er det vik-
tigste tilbudet. I de senere år har MKF 
utvidet samarbeidet med Soltun, fordi 
vi i dagens Forsvar på mange måter 
arbeider mot de samme målgruppene, 
men på forskjellig måte. 

Vi benytter derfor anledningen til å 
kontakte bestyreren på Soltun soldat-
heim, Lars Inge Stautland, en fredag i 
slutten av november. Lars Inge er 26 år 
gammel, og har allerede vært bestyrer 
på Soltun i 5 år. Sammen med en fri-
villig ettåring, som for tiden er Esther-
Emilie Steilbu fra Silsand på Senja, er 
han ansvarlig for den daglige driften av 
Soltun. 

Lars Inge, hva fikk en ung mann fra 
Bømlo til å bli bestyrer på en soldat-
heim i indre Troms?

Eg trur nok eg må svare at det var eit 
kall frå Gud som leda meg opp hit. Eg 
trur ikkje eg hadde vurdert muligheten 
for å jobbe her som reell om det ikkje 
var for det. Etter at eg hadde vore i 
Forsvaret (på Setermoen) gjekk eg på 
Bildøy Bibelskole, og medan eg gjekk 
der fekk eg eit direkte spørsmål om 
eg kunne tenka meg å ta over som be-
styrar på Soltun. Dette blei umulig for 

SOLTUN
AV KNUT ARE SEIERSTAD

ET KRISTENT SAMLINGSSTED FOR SOLDATENE I INDRE TROMS

meg å legga bort, og tankane kverna 
rundt det heile tida. Etter to veker fann 
eg ut at eg faktisk berre måtte søke på 
stillinga, og plutselig landa eg på Bar-
dufoss flyplass.

For de som ikke er kjent med Soltun, 
kan du kort fortelle hva målet med 
arbeidet deres er?

Soltun skal væra ein friplass for sol-
datar. Her kan dei koma og få ta del i 
eit kristent miljø, få høyra om Jesus og 
slappa av i heimlege omgivelsar. Her er 
åpent for alle enten du er kristen eller 
ikkje. Me vil væra ein misjonsstasjon 
inn mot Forsvaret og lokalbefolknin-
gen her i indre Troms, sier Lars Inge 
med ettertrykk.

Hvordan har arbeidet vært så langt 
denne høsten? 

Denne hausten har vore heilt fantas-
tisk! Det har vore ein stor auke i sol-
datbesøk i forhold til dei siste åra! På 
det meste har det vore over 30 soldatar 
her på møte samtidig, og eg vil anslå at 
det har vore ca. 15 stykker innom på 
møte som aldri før har vore i nokon 
kristen samanheng.  Til og med under 
øvelse Trident Juncture var det samla 
15 soldatar her til laurdagsmøtet. I til-
legg har me hatt mykje besøk frå Fjell-

heim bibelskule i Tromsø, 
noko som gjer miljøet endå 
større, og det bygges gode 
relasjoner mellom ungdom-
mane. Gud er virksom på 
Soltun også i dag!

Det er nå kommet en del 
soldater fra US Marines 
til Setermoen, for å trene 
noen måneder av gangen. 
Har dere sett noe til dem 
enda?

Soldatene fra US Marines har nå 
ankommet Setermoen, men me har 
framleis ikkje sett noko til dei på Sol-
tun. Men no ryktes det at dei har fått 
på plass ein feltprest, så der kan nok 
væra ein god inngangsport for oss til 
det miljøet!

Hvilke planer har dere for arbeidet 
videre?

Når det gjeld drifta vidare er me no 
inne i ein spennande periode. Styret 
for Soltun satsar stort og me jobber 
godt med prosjektet å snu den økono-
miske tendensen på Soltun, som har 
vore dårleg i mange år. I fjor hadde 
me eit godt overskot for første gang på 
lenge, men i år ser det ut som om me 
går ein del i minus igjen. 

Utover våren startar me ein innsam-
lingsaksjon for å bygge nytt kjøkken. 
Dette er ein sårt trengt oppgradering  
som har vore satt på vent i mange år, 
men no skal det skje! Me har eit mål 
om å væra ferdig med arbeidet før 
sommaren og gledar oss til å kunne 
utvide kjøkkendrifta. Så viss nokon i 
Fokus sitt nedslagsfelt kan tenke seg 
å støtte oss i arbeidet enten ved å gi ei 
gåve til kjøkkenet eller arrangere "Sol-
tunmøte" på sin heimstad hadde me 
vore veldig takknemlege for det! Du 

LARS INGE STAUTLAND

SOLTUN SOLDATHEIM PÅ SETERMOEN
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finn kontaktinfo på www.soltunsoldat-
heim.no. 

Men det viktigaste av alt er å halda 
fokuset på misjonsarbeidet, og det å få 
gje Jesus til soldatane, så kjem nok alt 
det som trengst dersom Gud framleis 
vil Soltun. 

Det ryktes at din tid på Soltun nær-
mer seg slutten?

Det stemmer nok. Til sommaren slut-
tar eg, planen er å fortsette utdanninga 
i Sogndal, sier Lars Inge før han igjen 
kaster seg over forberedelsene til møter 
og innrykk av soldater i helgen. Vi øn-
sker Lars Inge og Soltun lykke til med 
utfordringene i dette viktige arbeidet!

SOLTUNPROFILEN

Hei, eg heiter Oda Rydland, er 19 år og 
kjem frå Fitjar i Hordaland. Eg har gått 
tre år på ein internatskule som heiter 
Kvitsund Gymnas før eg no er i første-
gangstjeneste på Setermoen. 

Eg har vore her i nord i snart to måna-
der og har opplevd mykje. Ein av dei 
meir kjekke opplevelsene var å komme 
til Soltun første gang. Det å komme 
inn i eit hus som er heimekoseleg, 
varmt og fullt av kjekke folk var noko 
eg trengte etter rekrutten. Me har også 
fått oppleva å sjå nordlyset. Mitt første 
møte med nordlys var på veg tilbake til 
leir etter nok ein dag på Soltun. 

Soltun har vore mi redning så langt i 
Forsvaret, og er sikker på at eg kom-
mer til å tilbringe masse tid der. Der 
kan eg endeleg slå ut håret og verkeleg 
slappe av. Eg følte med heime alle-
reie første gang eg var der. I år er me 
heldige som er ein god gjeng i frå Se-
termoen som reiser til Soltun saman. 
Både frå Santitetsbataljonen, men også 

frå dei andre bataljonane. Det er veldig 
kjekt å bli kjend med folk frå andre 
bataljonar og det kjem stadig vekk nye 
folk til Soltun. Etter kvart som dei an-
dre leirane også får forlate leiren så blir 
det nok fullt hus. 

I Forsvaret er det ikkje like lett å få til 
det kristne fellesskapet me som kristne 
treng. Då er det viktig for meg å få 
påfyll og setje av tid til Jesus andre 
plassar. På Soltun får eg dekka dette 
behovet, lære meir om trua mi og sam-
tidig bli betre rusta til å fortelje det til 
andre. I Forsvaret har me ein gylden 
mulighet til å spreie evangeliet. Her 
er det overraskande mange som aldri 
har kjent nokon kristne og har lite 
forhold til kristendommen. No har eg 
muligheten til å være eit lys for dei. Eg 
og dei som eg reiser til Soltun saman 
med likar å invitere andre med oss. 
Enten det er for sosialt eller møte så er 
det veldig kjekt når fleire blir med. Der 
er det ein plass dei blir godt tatt imot, 
dei blir sett og kan slappe av. Og best 

KVELDSMØTE PÅ SOLTUN. FOTO: SOLTUN

EN AV SOLDATENE PÅ SOLTUN DENNE VINTEREN ER ODA 
RYDLAND. HUN HAR SKREVET DETTE BIDRAGET TIL SPALTEN 

SOLTUNPROFILEN, SOM VI GJENGIR FRA SOLTUNS MELD-
INGSBLAD GI AKT:

av alt, bli kjent med Jesus. Gjennom 
å snakke med andre som er i same si-
tuasjon som meg får eg motivasjon til 
å vise andre korleis Guds kjærleik er 
gjennom å vise tydeleg at eg er kristen 
gjennom handlingar og nestekjærleik. 

Eg ønsker å dele eit vers i frå 2. Kor 4:6 
som inspirerer meg: «For Gud, som 
bød at lys skulle skinne fram i mørket, 
han har også latt lyset skinne i våre 
hjerter, for at kunnskapen om Guds 
herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse 
fram».

Fra Gi Akt 3/2018
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Det femte budet sier «Du skal ikke så 
ihjel» (2. Mos 20.13). Mange kristne 
har derfor opp gjennom tidene funnet 
det vanskelig å tjenestegjøre i Forsva-
ret. I noen kristne miljøer er det en del 
som tar et pasifistisk standpunkt. 

De fleste kristne i vårt land mener 
imidlertid det er mulig å tjenestegjøre 
i Forsvaret. Enten man tar det ene el-
ler andre standpunktet, er det viktig at 
man har tenkt igjennom hva man gjør. 
Som kristne er det også viktig at vi sø-
ker rettledning i Bibelen for det stand-
punktet vi tar. I det følgende vil vi gå 
gjennom noen forhold, som vi synes er 
viktige når det valget skal tas. 

Som med mye annet i Bibelen skal det 
femte budet forstås bokstavelig. Men 
det må også settes i en sammenheng. 
Dette var faktisk et av grunntema-
ene i Jesu forkynnelse, slik vi kan lese 
den beskrevet i evangeliene. Gang på 
gang tar Jesus et oppgjør med dem 
som mente de fulgte lovens bokstav, 
men som feilet på lovens intensjon. Et 
eksempel er fortellingen der Jesus blir 
spurt om det er tillatt å helbrede på 
sabbaten. Han svarte «Hvem av dere 
som har en sau, ville vel ikke gripe fatt 
i den og dra den opp, dersom den falt 
ned i en grøft på en sabbat?» Overført 
på vårt dilemma blir spørsmålet om 
det er riktig å bruke eller true med 
vold, dersom hensikten er fred og sik-
kerhet for befolkningen i vårt eget og 
andre land? Noen ganger må lovens 
bokstav brytes, dersom lovens inten-
sjon skal oppnås. 

Det er også nyttig å studere Jesu for-
hold til soldater og offiserer. I flere 
fortellinger i Det nye testamente møter 
Jesus offiserer og soldater, men ikke 
noe sted står det at han fordømmer 
dem. Tvert om er det flere beretninger 
der Jesus fremhever soldatene for deres 
tro, eksempelvis i Matteus 8.5-13 og 
Lukas 7.2-10. Tvert om blir de vurdert 
ut fra sitt sinnelag og at de hadde ut-

ført sin tjeneste til det beste for andre. 
En annen viktig fortelling finner vi i 
Apostlenes gjerninger kapittel 10, om 
Kornelius, den romerske garnisons-
sjefen i Cæsarea. Kort fortalt ble han 
den første ikke-jødiske kristne, og en 
nøkkelperson når apostlene forsto at 
budskapet om frelse i Jesus var for hele 
verden, ikke bare for jødene. 

I denne korte artikkelen kan vi ikke gå 
inn på alle sider av dette, men det er 
selvsagt ikke slik at en kristen kan delta 
i all bruk av militær makt. Den mili-
tære makten må tjene et godt formål, 
som er større enn de negative konse-
kvensene den medfører – ofte blir dette 
omtalt som «det minste av to onder». 
Dette er ikke alltid lett for en kristen. 
Fordi hver enkelt av oss står ansvarlige 
for Gud, kan vi ikke dekke oss under 
formuleringer som «jeg fulgte bare 
ordre». I Norge vil vi normalt kunne 
stole på at våre folkevalgte ikke bruker 
Forsvaret på en måte som er grunnleg-
gende i strid med våre verdier. Men 
selv her kjenner MKF til et eksempel 
der en høytstående offiser lot Statsmi-
nisterens kontor få vite at han av sam-
vittighetsgrunner ikke kunne bli med 
videre, dersom Regjeringen besluttet å 
delta i invasjonen av Irak i 2003.  

FN-pakten og krigens folkerett gir det 
juridiske grunnlaget for hva som er 
tillatt eller ikke. Fra en etisk synsvinkel 
kan vi som kristne forholde oss til den 
såkalte «rettferdig krig»-tradisjonen, 
slik den er utformet av kristne tenkere 
opp gjennom historien. Jus og etikk er 
ikke det samme, og derfor er det viktig 
å forholde seg til dem begge. 

Blant de tradisjonelle kriteriene for når 
en krig er «rettferdig», er blant annet at 
den må føres av en rettmessig myndig-
het. Normalt vil dette være en lovlig 
stat og dens myndigheter, selv om det 
kan tenkes unntak fra dette. Videre må 
krigen være for et rettferdig formål, 
eksempelvis frihet og territoriell inte-

gritet i forsvar mot en angriper. Krigen 
må også ha en rett hensikt, det vil si en 
hensikt som er høyere enn volden den 
medfører, ut fra en kristen forståelse 
av menneskets verdi og ukrenkelighet. 
Krig må videre være siste utvei for å 
gjenopprette urett, og det må være en 
rimelig mulighet for å lykkes. Bruken 
av maktmidler må også stå i forhold 
til målet, slik at unødig lidelse og død 
unngås. 

Når det gjelder hvordan rettferdig krig 
utkjempes, finnes det noen tradisjo-
nelle kriterier for «rett krigføring». Av 
disse kan vi blant annet nevne at de 
militære virkemidlene må være for-
holdsmessige, og at sivile som ikke er 
involvert i krigshandlingene skal skjer-
mes så langt det er mulig. 

Det er ikke lett å gjøre slike vurderin-
ger som enkeltperson, og vi kan også 
fra tid til annen komme i konflikt med 
folk som mener soldater bare skal 
«utføre ordre». Men det er faktisk en 
styrke at den enkelte soldat gjør seg 
sine egne etiske refleksjoner. Det er 
antakelig ingen tilfeldighet at det ikke 
er noen kjente brudd på folkeretten 
fra norske soldaters side etter 18 år 
i Afghanistan. Fordi norske soldater 
og befal har et godt etisk grunnlag, 
og forventes å gjøre sine egne etiske 
vurderinger, har vi unngått hendelser 
som dessverre har rammet andre land 
med en mer autoritær tilnærming til 
soldatyrket. 

Etter vår mening er det både mulig og 
etisk forsvarlig for en kristen å tjenes-
tegjøre i Forsvaret, så lenge vår tjeneste 
bidrar til fred og sikkerhet, både for 
vår egen nasjon og i de landene der vi 
er deployert. Matteus kapittel 5.5 sier 
«Salige er de som stifter fred, for de 
skal kalles Guds barn». For de av oss 
som mener dette også er Forsvarets 
hovedoppgave, er dette er sterkt ord til 
oss militære.

SOLDAT OG KRISTEN

KAN KRISTNE TJENESTEGJØRE I FORSVARET?

AV KNUT ARE SEIERSTAD
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Reisesekretær
Kapt(R) Jostein Senumstad

Mob 411’01792, e-post: reise@mkf.no

Medlemsregister
Maj(R) Steinar Høyland

Mob 936’49460, e-post: steinar@mkf.no

Kasserer
Kapt Stephen Olsen 

(lokale kontakter)
Mob 400’29638, e-post: kasserer@mkf.no

Tjenestested: Stavanger

MKF har konto nr 2801 48 18067
E-post: post@mkf.no
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Facebook/Militært Kristent Fellesskap

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. 

TAKK FRA MMI
MKF støtter også militært kristent 
arbeid i andre land. I slutten av august 
mottok vi en takk fra Military Minis-
tries International i Storbritannia, der 
de også gir en god oversikt over det 
verdifulle arbeidet de driver. De skrev 
blant annet:

“This is a short email to acknowledge 
receipt of the recent generous gift from 
MKF (…) we are very grateful to you 
and all your members. Thank you.

MMI exists to support the AMCF, its 
president and vice presidents and the 
MCFs of the regions we serve, and it is 
a great encouragement when one of the 
mature and well-established MCFs in 
Europe contributes to our funds. For us, 
the high point of the last 12 months has 
been the appointment of Roddy Porter 
to take over from Jos Mc Cabe as our 
Chief Executive/Team leader, although 
the first Pan-India MCF conference 
last autumn comes a close second, after 
decades of prayer and visits! (…) The 
East African Prayer Convention was 
held in early July in Uganda, followed 
by an extremely successful trip to Ethio-
pia, where there is a thriving Defence 
Fellowship. Planning is well under way 

in Nigeria for the September AMCF 
Pan-African conference, to be held 
in Abuja (...) In Europe, the Summer 
Adventure Retreat on the Bulgarian 
Black Sea coast (…) (was) attended 
this year by younger, mainly serving 
delegates from Russia, Belarus, Al-
bania, Armenia, Bulgaria, UK and 
Kosovo. In the Middle East, (NN) has 
visited (landene kan ikke offentliggjø-
res) so far this year, and is busy taking 
over his predecessor’s contacts.

Meanwhile, the British Army cha-
plaincy centre at Lubbecke in N Ger-
many will host the final European Mi-
litary Christian Meeting in February 
(9-11), and we very much hope MKF 
will be represented.

Yours in the Lord’s service, 
Mark Hibbert-Hingston 
Executive Secretary 
Military Ministries International»

afcu.org.uk 
Armed Forces Christian Union er vår 
søsterorganisasjon i Storbritannia. 
På deres web-sider finner man en 
mengde trykte ressurser, videoer og 
audio-filer. Man kan også finne deres 
medlemsblad Contact, som er meget 
vel verd å lese. 

mmi.org.uk    
Military Ministries International 
driver et omfattende militært kristent 
arbeid i Europa, Midt-Østen, Asia og 
Afrika. På web-siden deres kan man 
nå blant annet høre en refleksjon av 
generalmajor Roddy Porter, i anled-
ning Armistice Day 11. november 
2018, som også var markeringen av 
at det var 100 år siden første verdens-
krigs slutt. 

accts.org 
Association for Christian Conferen-
ces, Teaching and Service (ACCTS) 
er en annen organisasjon som driver 
omfattende internasjonalt militært 
kristent arbeid. 

YouVersion 
Det er lett å lese bibelen på nett – Bi-
belselskapets nettbibel ligger på bibel.
no. YouVersion er en gratis app, der 
man kan laste ned bibler på mange 
språk, inkludert norsk. Den norske 
bibelen her er Norsk Bibel 88/07. Det 
er også svært enkelt å skifte mellom 
blant annet norsk og engelsk tekst, 
noe som er meget nyttig om man ek-
sempelvis er i en gudstjeneste, bibel-
gruppe e.l. med utlendinger på øvelse 
eller i en operasjon 

NOEN RESSURSER
HER ER LENKER TIL NOEN GODE RESSURSER FOR KRISTNE I FORSVARET:
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SIVILE, NORSKE OG ALLIERTE NATO-SOLDATER DELTOK I MINNEGUDSTJENESTEN I RØROS KIRKE I ANLEDNING FORSVARETS MINNEDAG 4 NO-
VEMBER. GUDSTJENESTEN BLE LEDET AV TO FELTPRESTER FRA HV-12 OG RØROS SANGFORENING BIDRO MED SANG. FOTO: ØIVIND BAARDSEN/
FORSVARET


