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HILSEN FRA  
PRESIDENTEN

På noen få uker ble verden forandret 
av et virus og oljepriskrig. Det som 
var utenkelig for de fleste, skjedde. 
Mange har fått det vanskelig øko-
nomisk i tillegg til virustrusselen. I 
Forsvaret beholder de fleste jobbene 
sine, vil jeg tro. Men det er utallige an-
dre utfordringer i kjølvannet av dette. 
Spørsmålet blir ofte: Kommer vi til å 
få «kontroll» og komme tilbake til det 
«normale» liv?

Bibelen gir noen svar på dette siden 
Jesus underviste ofte om de siste tider 
før han skal komme tilbake for andre 
gang. Da skal verden oppleve pest (vi-
rus), store naturkatastrofer, store kri-
ger, stor hungersnød, all slags umoral, 
økonomisk forvirring/tilbakegang og 
en stor forfølgelse av jøder og kristne. 
Alt dette er til stede i dag også, men 
antakelig i liten grad i forhold til det 
som kommer.

Jesus sa: «Himmel og jord skal forgå, 
men mine ord skal aldri forgå. Vær 
på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av 
rangel og drikk og dagliglivets bekym-
ringer, så den dagen plutselig kommer 
over dere som en snare. For den dagen 
skal komme over alle som bor på jor-
den. Våk hver tid og stund og be om 
å få kraft til å komme velberget fra alt 
det som skal hende, og bli stående for 
Menneskesønnen».

På denne tiden skal det også bli tyde-
lig forskjell på dem som tjener Gud og 
dem som ikke tjener ham. Hvem som 
tror på Jesus som sin Frelser og følger 
ham eller ikke.

«Kontroll» og «normalt» liv i verdens 
forstand blir i beste fall ganske tempo-
rært, dersom det er innledningen til 
de siste tider vi opplever nå. Bibelen 
sier at den som tror på Jesus, kan frem-
deles fylles av en fred som overgår all 
forstand og ikke frykte for det som er 
eller det som kommer. Det nære fel-
lesskap med Gud som skapte oss, er 
nøkkelen. Ved at vi ikke sløves av dag-
liglivets bekymringer, men er innstilt 
på himmelfrekvensen gjennom dagen 
og studerer og mediterer på Ordet. Da 
lar vi ikke motløshet og depresjon få 
tak i oss, men fylles av den Ånd som 
gir kraft, kjærlighet og et sunt sinn.

Forsvaret blir ikke arbeidsledig før 
Herren kommer tilbake, tvert imot. 
Men som i all forsvarsplanlegging, blir 
ikke realitetene slik vi planla. Forsva-
ret er en flott ressurs som kan brukes 
i veldig mange scenarier. Våre kjære 
politikere vil sikkert benytte seg av det 
når de store hendelsene skjer. Allikevel 
er det ikke vår nytteverdi i samfunnet 
som teller på den store dag da Herren 
kommer. 

Jesus var overtydelig på at dette livet 
har to utganger: den brede vei som 
fører til evig fortapelse og den smale 
vei som fører til evig liv i himmelen. 
La dagens situasjon være en sterk på-
minnelse om at det er livsnødvendig 
å velge han som sa at han er veien 
sannheten og livet! Den ene røveren 
som ble korsfestet sammen med Jesus, 
ble med til himmelen fordi han trodde 
og bekjente sin synd. Så enkelt er det 
riktige valget i dag også.

ARNVID BRAGE LØVBUKTEN



3

Fokus

Organ for Militært Kristent 
Fellesskap

1/2020 – Årgang 39

Redaktør: Knut Are Seierstad

Grafisk utforming: Nadja Røn-
ningstad

Kontakt: post@mkf.no

www.mkf.no

Trykk: Zoom grafisk

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. 

FORSIDEFOTO: SOLDATER FRA JEGERKOM-
PANIET VED GARNISONEN I SØR-VARANGER 
TRENER PÅ SKARPSKYTING OG SAMVIRKE 
MED F-16 JAGERFLY FRA LUFTFORSVARET, I 
HALKAVARRE SKYTEFELT, I FORBINDELSE MED 
ØVELSE COLD RESPONSE 2020. FOTO: SIMON 
AMDAL/FORSVARET

KJÆRE LESER, 
Vi lever i ekstraordinære tider. Få had-
de trodd det var mulig at samfunnet 
til de grader skulle stanse opp, bare for 
noen uker siden. Mange er bekymret 
for sine foreldre, besteforeldre eller sitt 
eget liv og helse i denne situasjonen. 
Troen på Jesus fjerner ikke frykten og 
sorgen, men for oss som tror gir Bibe-
lens ord trøst og håp om noe som er 
større enn Korona-trusselen. 

Slik sett har dette også paralleller til 
vår egen profesjon. Militære konflik-
ter har også en tendens til å komme 
overraskende. Men har vi gjort vår 
forsvarsplanlegging godt, har vi 
verktøykassen klar når det uventede 
inntreffer. Det gjelder også i vårt ånde-
lige liv. Dersom vi har vårt forhold til 
Jesus i orden når krisen inntreffer, står 
vi bedre rustet til å ta de slagene som 
kommer. Nå er en god tid for å åpne 
Bibelen, og studere nærmere hvilken 
løfter og trøst som er omtalt der. Er 
du i tvil om hvor du skal starte, har vi 
listet noen gode ressurser på nest siste 
side. 

I dette nummeret av Fokus kan du 

også lese et intervju med Benjamin 
Kleiven, som deler sine erfaringer som 
kristen i førstegangstjenesten som 
vaktsoldat på Jåtta. Vi har også inter-
vjuet Eyvind Volle, den nye bestyreren 
på Soltun soldatheim på Setermoen, en 
viktig misjonsmark og et meget viktig 
kristent tilbud for soldater, grenaderer 
og befal i indre Troms. Vi trykker også 
noen inntrykk fra arbeidet til vår søs-
terorganisasjon i Ukraina, der krigens 
grusomheter er noe de møter daglig, 
i sin tjeneste for soldater ved fronten, 
skadde krigsveteraner og etterlatte 
enker og barn. I dette holder de frem 
Jesu budskap om kjærlighet og fred, og 
hjelper der de kan. 

Vi håper du kan ha glede av disse arti-
klene, og all den andre informasjonen 
du kan finne i bladet. Ta gjerne kontakt 
med MKF – å bli med i gruppen på 
Facebook er et godt første skritt, om 
du ikke kjenner noen som allerede er 
med i fellesskapet. 

God lesning – vi hører gjerne fra deg!

KAS

LEDER

Vi legger denne gang ikke ved en 
giro med bladet. Vi oppfordrer imid-
lertid leserne til å gi en gave til MKF, 
eller å tegne seg som faste givere. 
MKFs kontonummer er:

2801 48 18067

Medlemmer kan også betale års-
kontingent til dette kontonum-
meret for å slippe å forholde seg 
til flere konti. 

Gaver til MKF kan også gis på 
Vipps #515736 Militært Kristent 
Fellesskap.  

MKFS KONTONUMMER OG VIPPS
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INTERVJU MED EYVIND VOLLE, BESTYRER PÅ SOLTUN SOLDATHEIM

Soltun soldatheim på Setermoen er et 
viktig kristent tilbud til soldater og be-
fal i hele indre Troms. Sommeren 2019 
tok Eyvind Volle fra Sula utenfor Åle-
sund over som ny bestyrer. Eyvind er 
30 år gammel, og er gift med Siv Anita 
fra Jæren. Han fullførte førstegangstje-
nesten som jegersoldat for ti år siden, 
og tok deretter to år på Bibelskolen 
Bildøy, før han begynte som predikant 
i Indremisjonsforbundet på Sunnmøre. 
De siste fire årene før han kom til Sol-
tun drev han et produksjonsfirma med 
butikk utenfor Ålesund. 

- Hva fikk deg til å søke jobben som 
bestyrer på Soltun? 
Soltun er en veldig spennende mi-
sjonsstasjon. Ca. fem prosent av Nor-
ges 19-20-åringer har førstegangstje-
neste her i området. Over tid betyr det 
at omtrent en av 20 Nordmenn havner 
i målgruppen til Soltun. Det er et mi-
sjonsarbeid som får betydning for hver 
bygd og by i Norge.

Når jeg kom over stillingsannonsen, 
slo det meg også at kanskje det var 
nettopp dette jeg hadde brukt 20-årene 
på å forberede meg til. Med erfaring 
fra både misjon, økonomi og mer 
praktiske oppgaver, og tenkte jeg at på 
Soltun kan jeg bidra med «hele meg» i 
en variert hverdag med mange utfor-
dringer. 

Det jeg imidlertid gledet meg mest til, 
og som også har gitt meg mest glede 
siden jeg kom til Soltun, er kontakten 
med soldatene. Førstegangstjenesten er 
en spesiell tid i livet. Selv om mye kan 
oppleves meningsløst, tror jeg mange 
tilegner seg holdninger og et nivå av 
profesjonalitet som jeg har savnet 
siden jeg dimitterte. Det er flott å få 
være en del av miljøet til soldatene, der 
vi kan snakke om både grønne, sivile 
og åndelige ting.

- Hvor mange er dere i teamet på Sol-
tun nå?  
Vi er to ansatte – meg selv og «ettårin-

gen» Sofie. Tidligere var det tre stillin-
ger her, men det måtte kuttes på grunn 
av økonomi. I tillegg får vi god hjelp av 
både bygdefolk, misjonsfolk i regionen, 
bibelskoleelever, befal og grenaderer. 

- Kan du fortelle oss litt om arbeidet 
på Soltun – hvordan ser en vanlig uke 
ut på Soltun? Fortell også gjerne om 
noen av høydepunktene så langt si-
den oppstarten etter sommeren i fjor. 
På Soltun er det få vanlige uker, men 
vi har noen faste innslag. Hver tirsdag 
har vi bibelgruppe, hvor vi så langt har 
gått gjennom hele 1. Korinterbrev. De 
blir gjennomført så sant det kommer 
soldater, så der har vi vært alt fra en til 
20 deltagere. I helgen er det etter hvert 
en ganske fast gjeng som bor på Soltun 
så ofte de har muligheten, men det 
dukker også stadig opp nye ansikter. 
Da går mye av tiden til matlaging og 
miljøarbeid. Lørdager har vi møte på 
kvelden, og da dukker det som regel 
opp flere i tillegg til de som bor her 
hele helgen. 

- GLEDET MEG MEST TIL  
KONTAKTEN MED SOLDATENE!

AV KNUT ARE SEIERSTAD
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Utenom dette kan en uke inneholde 
mye forskjellig, og det gjelder å løse de 
utfordringene som dukker opp. På en 
typisk ukedag er det i hvert fall to-tre 
timer kontorarbeid, deretter kommer 
diverse forefallende arbeid med snø-
måking, vasking, ta imot overnattings-
gjester o.l. En del av soldatene benytter 
også Soltun i ukedagene for å komme 
seg litt vekk fra kasernen. Min for-
gjenger sa at det ble mer og mer vanlig 
fremover mot sommeren. 

Det første høydepunktet var når jeg så 
den første soldaten komme gående inn 
på tunet. Vi var utålmodige etter en 
lang rekruttperiode med portforbud, 
og det var svært etterlengtet når første-
mann fant veien opp til Soltun. Ett av 
de siste høydepunktene på høsten var 
julebordet. Der var alle åtte bataljone-
ne på Setermoen, Bardufoss og Skjold 
representert. Flere var her for første 
gang denne helgen, og jeg tror alt klaf-
fet slik at de fikk en god opplevelse av 
Soltun – Vi traff til og med blink på 
kjernetemperaturen på reinsdyrsteken, 
selv med en litt upålitelig ovn. 

- Hvor mange soldater er innom i lø-
pet av en uke eller en helg – hva betyr 
Soltun for dem som kommer innom?  
Gruppen «Soltun 19/20» på Facebook 
har 61 medlemmer, og utgjør omtrent 
den gruppen som benytter seg av sol-
datheimen. 10-12 av dem er på Soltun 
omtrent hver helg, og utgjør grunn-
stammen i miljøet. En tilsvarende 
gruppe er her en gang eller to i måne-
den. Ettersom det er en del variasjon i 

når de ulike avdelingene har permisjo-
ner, øvelser o.l. er det sjeldent at vi ser 
alle samtidig. Én fortalte meg nå i slut-
ten av mars at han ikke har tilbrakt en 
helg på kasernen siden rekrutten, og 
jeg tror nok det gjelder flere. Selv om 
vi ikke ser de så ofte, så kommer de så 
sant de har muligheten. Siden rekrut-
ten var ferdig er det bare juleferien, og 
kombinasjonen av Korona og øvelse 
Cold Response som har ført til at Sol-
tun har stått tom i helgen. 

- Dere har etablert et godt samarbeid 
med Fjellheim bibelskole i Tromsø, 
kan du fortelle oss litt om hvordan 
dette har påvirket både Soltun og 
Fjellheim? 
Fjellheim besøker Soltun hyppig, både 
med praksisgrupper som hjelper til en 
helg i måneden, de har utreisedager og 
turnéer som er innom Soltun, og før 
jul flyttet de bibelskolen hit og hadde 
undervisning 
også for solda-
tene. Elevene 
fungerer som 
miljøarbeidere, 
og går godt inn i 
soldatflokken. De 
er ofte nysgjer-
rige på hveran-
dres hverdager, 
og en del år har 
en sett at noen av 
soldatene velger 
å gå på Fjellheim 
etter førstegangs-
tjenesten. 

- Soltun er ikke bare en soldatheim, 
men har også et arbeid som berører 
andre kristne og det sivile samfunnet 
i Bardu. Kan du fortelle litt mer om 
det? 
Her har det nok vært en del svingnin-
ger historisk, alt ettersom hva de an-
satte har prioritert og hatt kapasitet til. 
Tidligere, når Soltun hadde flere ansat-
te, var det en levende ungdomsklubb 
for bygdas ungdommer på Soltun, men 
det er noen år siden det tok slutt. På 
sikt er dette noe jeg ønsker å få bygd 
opp igjen, men det vil antageligvis 
kreve et samarbeid med en menighet 
i nærheten. Et av styremedlemmene 
våre ble kristen gjennom dette ung-
domsarbeidet, så jeg blir ofte minnet 
om hvor viktig og verdifullt dette er.

Soltun har gode forutsetninger for 
mange slags tilbud, men vi kan ikke 
være alt for alle. Vi er nå Norges eneste 
kristne soldatheim, og for meg er det 
viktig å bevare det særpreget. Solda-
tene skal få komme til Soltun, kjenne 
at dette er deres hjem. Så skal vi bidra 
så godt vi kan på andre områder, men 
soldatene må være vår første mål-
gruppe.

- Det er for tiden diskusjoner om 
Soltuns fremtid, kan du si litt mer 
om situasjonen og hvilke alternativer 
som diskuteres? 
Soltun er eid av Norsk Luthersk Mis-
jonssamband sentralt, i motsetning 
til leirsteder og andre institusjoner. 
I utgangspunktet ønsker NLM av 
praktiske hensyn at leirsted skal eies 
av den regionen de ligger i. Det unike 
med Soltun er at vi ikke drives som et 
leirsted, og at de som benytter seg av 
Soltun i liten grad er hjemmehørende i 

ÅRSMØTET I MKF BESLUTTET Å STØTTE SOLTUN MED KR 50.000,- I 2019. JANET SEIERSTAD OVER-
REKKER GAVEN PÅ VEGNE AV MKF TIL LARS INGE STAUTLAND, SOLTUNS FORRIGE BESTYRER.
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NLM Region Nord. Misjonsfolket her 
i regionen er glade i Soltun, og flinke 
til å støtte opp om arbeidet. Men sol-
datene kommer fra hele Norge, så lille 
Soltun med ca. 250m2 grunnflate er i 
aller høyeste grad et nasjonalt arbeid. 
Medlemsbladet vårt, Gi Akt!, blir sendt 
til alt fra 0015 Oslo til 9915 Kirkenes. 
Det taler for at eierskapet skal ligge 
sentralt.

Vi er for tiden i en kartleggingsfase for 
å finne ut hva som blir konsekvensene 
av et eventuelt eierskifte. Lenge har 
man tenkt at alternativet til at regionen 
tar over, er nedleggelse. Det ser ikke 
ut til å være tilfellet akkurat nå, men 
det er klart at det kan bli utfordrende 
å drive med underskudd på sikt. Sol-
dataktiviteten kan aldri lønne seg – De 
betaler 350,- pr. helg, en god del av sin 
disponible inntekt. Tenker man seg et 
scenario der alle 38 senger blir brukt 
alle 52 helgene i året, noe som er helt 
urealistisk, gir dette nettoinntekt på 
ca. 550 000 i et driftsbudsjett på ca. 1,2 
mill. Vi er helt avhengige av de gavene 
vi får fra folk som har tro for dette 
arbeidet hvis Soltun skal ha en lang 
fremtid. 

- Ser du et behov for et kristent sol-
datarbeid i Norge, ut over det som 
tilbys i kapellene rundt omkring 
gjennom feltprestene – hvilken rolle 
tenker du Soltun kan ha i et slikt ar-
beid? 

Soltun har et godt samarbeid med 
flere av feltprestene i området, og en 
av dem sitter også i styret for Soltun. 
Tanken har hele veien vært at Soltun 
er et supplement til feltpresttjenesten. 
Vi har også et ganske stort sosialt og 
diakonalt tilbud utover selve møteakti-
viteten. Muligheten til å komme seg ut 
av leir en hel helg gir en annen ramme 
enn et enkeltmøte eller et sosialt arran-
gement. Leirene her nord har ikke en 
storby rett utenfor porten, og det gjør 
nok også at Soltun kan utfylle en større 
rolle for soldatene akkurat her.

- MKF og Soltun har de siste årene 
forsøkt å samarbeide tettere, blant 
annet med felles stand på ungdoms-
festivalen UL, og noen andre felles 
aktiviteter. Hvilke muligheter ser du 
for videre utvikling av dette arbeidet? 
Mitt inntrykk er at MKF og Soltun 
utfyller hverandre godt. En av utfor-
dringene til Soltun er at vi 
er på utsiden av gjerdet – 
MKF er på innsiden. Med 
jevne mellomrom får jeg 
telefoner eller meldinger 
fra noen i MKF med et 
navn eller to på verne-
pliktige soldater som bør 
få en invitasjon til Soltun. 
Dette er svært verdifullt.

Soltuns fasiliteter er nok 
mest attraktive for verne-
pliktige på kasernen, men 

vi opplever også at befal og offiserer 
kommer på møter og bibelgrupper. 
Jeg skulle gjerne sett flere av dem, men 
forstår også at det kan være utfordren-
de å omgås de samme vernepliktige 
soldatene sosialt i helgene som man 
møter på jobb.

Gode idéer kommer ofte når man 
blir litt bedre kjent og stikker hodene 
sammen. Jeg håper at jeg kan få anled-
ning til å delta på noen av MKFs akti-
viteter i løpet av året. Når vi etter hvert 
blir ferdige med Korona skal kaffetrak-
teren stå klar på Soltun hvis noen av 
Fokus’ lesere er i området, så ta gjerne 
turen innom, avslutter Eyvind Volle på 
Soltun.

Norges eneste kristne soldatheim. Eta-
blert i 1971. Ligger på Setermoen i in-
dre Troms. Eies av Norsk luthersk mis-
jonssamband (NLM). MKF og Soltun 
er forskjellige arbeid, men har langt på 
vei samme målgruppe og felles målset-
ting. De har derfor økt samarbeidet på 
flere områder de senere år. Forløperen 
til MKF, Kristent Befals Samfunn, ble i 
1982 stiftet på Soltun. 

Skal du tjenestegjøre i indre Troms, 
eller kjenner du noen som allerede er 
der, kan Soltun varmt anbefales for 
kristent fellesskap og utrustning. Sol-
tun drives i hovedsak av frivillige ga-
ver, og trenger flere givere. Kontonum-
mer 8220.02.91766 og Vipps 527742. 

www.soltunsoldatheim.no gir en fin 
oversikt over arbeidet. Der kan man 
også lese meldingsbladet «Gi Akt!», 
som kommer ut fire ganger i året.  

SOLTUN SOLDATHEIM
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Soldatweekend-samlingen var et sam-
arbeid mellom Soltun og Militært kris-
tent fellesskap (MKF). Hensikten var å 
skape et møtested og utvide fellesska-
pet til de som tjenestegjør ved Garni-
sonen i Porsanger (GP) og Garnisonen 
i Sør-Varanger (GSV). 

UNDERVISNING OM LIVET 
MED GUD
MKFs reisesekretær Jostein Senumstad 
underviste i løpet av helgen. Undervis-
ningen berørte temaer som hvordan 
Gud taler til oss og hvordan vi kan få 
hjelp av Gud til å ta valg i livet. Under-
visningen ble forsterket av korte vide-
oer. Det ble poengtert at Gud tar imot 
oss og elsker oss uavhengig av våre 
prestasjoner. På samme måte er det 
viktig at vi også aksepterer og elsker 
oss selv. Deretter blir det lettere å elske 
andre. Det handler om å være deg selv, 
med feil og mangler, og ha tillit til at 
Gud vil jobbe med deg. 

FRA TUR OG BADING 
TIL FISKING

På dagtid valgte delta-
kerne blant flere forskjel-
lige aktiviteter. Karalaks 
gir en smakebit av den 
flotte naturen i Finnmark, 
og leirstedet er omringet 
av både vann og åpent 
landskap. Flere gikk tur 
og utforsket nærområ-
det, guidet av en av de 
”lokale” representantene. 
Siden isen på vannet var i 
ferd med å smelte, var det 
også noen som våget seg 
ut på årets første bad. På 
kvelden var det også noen 
som fisket, uten at det ble 
nevnt noe om fangst. 

VITNESBYRD OG 
DELING
Etter undervisningen del-
te soldatene egne vitnes-

byrd og erfaringer om hvordan Gud 
har vært med dem både i tjenesten og 
utenfor. Jostein Senumstad delte fra sin 
tid i Forsvaret, men også om erfaringer 
som misjonær i Afrika. Det ble blant 
annet trukket frem interessante kul-
turforskjeller, og hvordan Gud berørte 
mennesker der. Dette underbygget 
temaet at som kristne trenger vi ikke å 
frykte det onde.

LANG KJØRETUR VAR VERDT 
DET
Det tar over åtte timer å kjøre fra Se-
termoen til Karalaks, hver vei. Dette ga 
mye tid til å bygge relasjoner underveis 
og oppdage nye reiseruter. På tross av 
den lange turen er det kommet flere 
positive tilbakemeldinger. Soldater sier 
de opplevde helgen som en velsignelse 
og en hyggelig forandring fra soldat-
hverdagen. Flere anbefaler at dette bør 
gjentas, og at den lange kjøreturen var 
verdt det. 

SOLDATWEEKEND PÅ KARALAKS
HELGEN 10-12. MAI 2019 MØTTES SOLDATER SOM TJENESTEGJØR BÅDE I INDRE-TROMS 

OG FINNMARK TIL SOLDATWEEKEND PÅ KARALAKS UTFOR LAKSELV.
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GUDS ORD MOTIVERTE MEG

Fokus har snakka med Benjamin Klei-
ven, som avslutta førstegongstenesta 
som vakt- og siktringssoldat på Jåtta 
ved Stavanger i 2019. Vi har bede ham 
om å dele nokre av erfaringane han 
gjorde som kristen i Forsvaret. 

- Kva betyr Bibelen for deg?

På fritida brukar eg mykje tid på å bli 
betre kjent med Gud gjennom Bibelen 
og bønn, forskjellige bøker og under-
visning. Men eg likar også musikk, og 
eg trenar og finn på kjekke ting med 
vennene mine når eg har muligheita 
til det.

"FØR EG SKULLE INN I MILITÆRET SÅ BAD EG GUD KONKRET OM Å FÅ 
KRISTNE BRØDRE EG KUNNE STÅ SAMAN MED MEDAN EG VAR I FØR-

STEGONGSTENESTA. DETTE FEKK EG OGSÅ, OG EG VIL ANBEFALE 
ALLE Å BE OM DET! I TILLEGG SÅ FORBEREDTE EG MEG MENTALT PÅ AT 
MILITÆRET KOM TIL Å VERA FULLT AV MENNESKE SOM TRENG Å MØTE 

JESUS, OG AT MIN JOBB VAR Å VERA EIT LYS I MØRKET FOR DEI."

Lukas 12:22-34 om ikkje å være be-
kymra var nok den bibelteksten som 
betydde aller mest for meg i første-
gongstenesta. Jesus talte der nøyaktig 
dei orda eg trengte å høyra, og det var 
ein enorm hjelp til å legge ned alt av 
bekymring og strev. I tillegg var Filip-
perbrevet 3:13-14 viktig for meg, som 
handlar om å legge ned fortiden og 
strekke oss ut etter det Jesus har for 
oss.

- Du kom med i ei MKF gruppe på 
tenestestaden?

MKF var som eit stort, stort lysglimt 
i kvardagen for meg, og eg blei alltid 
så oppmuntra av å vera med dei andre 

kristne på basen. Muligheita til å bygga 
kvarandre opp, be saman og bruke tid 
saman som søsken var gull verdt, og 
eg hadde nok slitt veldig med å skinne 
for Jesus i militæret om eg ikkje hadde 
hatt dette fellesskapet av kristne.

- Møtte du nokre utfordringar i tida 
du var inne i teneste?

For meg var det utfordrande å bli del-
vis heldt ute av fellesskapet med dei 
andre soldatane fordi eg var såpass 
annleis enn dei pga. at eg var kristen. 
Men det var også gjennom dette at 
Gud i stor grad lærte meg å ikkje lene 
meg på andre menneske for å trivast, 
men å finne min glede i han aleine. 

AV S. O.
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Mange kristne soldatar gjekk dessverre 
på kompromiss med trua si for å vera 
ein del av gjengen, og dette var verke-
leg ikkje bra for deira tru på Jesus eller 
for folka rundt dei.

Når det er vanskelig, stå fast, og søk 
å bli betre kjent med Gud i alt dette. 
Du veit, Jesus sa at det kom til å bli 
vanskelig, og han lovet at folk kom til 
å baksnakka, misforstå og ekskludere 
deg fordi du er ein kristen. Bruk sjan-
sen til å bli ein som gjev glede til andre 
sjølv om dei ikkje oppmuntrar deg 
tilbake, og ein som elskar andre sjølv 
om dei ikkje elskar deg tilbake. Og 
ikkje ver redd for å oppsøke eit kristent 
fellesskap for styrke og hjelp! Berre for 
alt i verda ikkje bli lik alle andre for 
å passe inn, for det er ikkje verdt det. 
Gud er så mykje betre enn å vera ein 
«kul» person i gjengen.

I førstegongstenestene var det i stor 
grad Guds ord, og hans karakter som 
motiverte meg. På ingen måte var eg 
perfekt, men mitt sterke ønske om å 
likna på Jesus motiverte meg meir enn 
noko anna til å gjera ein god jobb, og 
å halda motet oppe gjennom dei tøffe 
periodane.

Gud er alt for meg! Han er den som 
gjer meg glad og som gjev livet mitt 
meining. Han er sjølve poenget med 
min eksistens, og det meina eg heilt 
oppriktig.

- Har du nokre gode råd til dei som 
skal inn i Forsvaret?

For kristne som skal i Forsvaret vil eg 
anbefale to ting:

1) Sjå på det som ei misjonsmark, ikkje 
bare som ein spennande erfaring eller 
ein kul jobb. Ditt liv er ikkje ditt eige, 
det tilhørar Jesus, og det betyr at hans 
oppdrag trumfer alle andre ting du 
skulle ha lyst til å gjera. Lev ditt liv for 
Jesus.

2) Søk å finne eit fellesskap av bren-
nande kristne som du kan stå saman 
med i tenesta, og om det ikkje eksiste-
rer så start det sjølv! MKF er ein så god 
ressurs, så prøv å finne lokale kontakt-
personar og ta initiativ til å samlast.

Dersom du ikkje har et kristent felles-
skap i nærleiken så lær deg å søke Gud 

på eiga hand, og ha det som di daglege 
rutine at du bruker tid i Guds ord og 
i bønn. Disipliner deg sjølv til å gjere 
det, for hvis ikkje så kjem det til å falle 
ut. Gud er så ivrig til å lære deg meir 
om seg sjølv, og ingenting slår det å bli 
disippelgjort av Den Heilage Ande i 
eigen person! Les i Bibelen, og sett den 
over alt anna.

For min del hadde eg eit større behov 
enn nokon gong, medan eg var i for-
svaret, for å fylle meg opp med Guds 
ord, sunt fellesskap, kristen musikk og 
ein oppbyggane talemåte. Du blir det 
du spisar. Fyll deg opp med alt som har 
med Jesus å gjere.

MKF-høgdepunkta eg hugsar godt var 
dei gongane i rekruttperioden då me 
i MKF-gjengen arrangerte søndags-
møter i kapellet og inviterte troppene 
våre til å komme. Kapellet blei fullt, 
evangeliet blei forkynt, og mange gode 
samtaler kom ut av det! Var også veldig 
gøy å få spelt nokre eigenskrivne låtar 
for troppen min, og få peike på Jesus 
gjennom tekstene.
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ASLE ENGER OG ATLE 
BRUNDTLAND
I den første podcasten er Ellen Dagny 
Grøtterud og Atle Brundtland gjester. 
Ellen Dagny Grøtterud er datter av 
Asle Enger, som var en av initiativta-
kerne til dannelsen av KBS i 1982, og 
forteller om sin far og hans tjeneste. 
Asle Enger var født i Ådalen på Rin-
gerike i 1906, og fullførte Krigsskolens 
nederste avdeling, som det da het, 
i 1926. Deretter tok han teologisk 
utdanning, og ble etter hvert prest i 
Den norske kirke. Da den tyske ok-
kupasjonsmakten arresterte mer enn 
1100 norske offiserer sommeren 1943, 
for å sendte dem i krigsfangenskap i 
Tyskland, ble Asle Enger spurt om å bli 
med som deres feltprest. Han aksep-
terte kallet, og gikk derved frivillig i 
krigsfangenskap. 

Krigsfangenskapet var meget hardt, og 
mange offiserer mistet livet de to årene 
i Tyskland. I denne sitasjonen oppar-
beidet Asle Enger en enestående posi-
sjon blant mange i denne vanskelige 
tiden. I dette krigsfangenskapet kom 
han også for første gang i kontakt med 
det britiske Officer’s Christian Union 
(OCU), gjennom britiske krigsfanger 
som blant annet sang «Onward Chris-
tian Soldiers» og andre gode britiske 
salmer. Gnisten ble tent for å starte noe 
tilsvarende i Norge, når krigen en gang 
var over. 

Etter flere mislykkede forsøk, ble den-
ne drømmen først en realitet i 1982. 
Kaptein Atle Brundtland på Sola hadde 
da selv fått en utfordring og visjon fra 
OCU om å sette i gang et arbeid i Nor-
ge. Atle Brundtland trodde på den tid 
han var den eneste kristne i Forsvaret, 
men etter en del etterretningsvirksom-
het viste det seg at det var flere enn 
han som hadde samme oppfatning! 

Det var da Atle Brundtland og Asle 
Enger fant sammen, at begges drøm 
ble virkelighet. KBS og senere MKF 
har vært til stor velsignelse for mange 
siden starten i 1982, og mye av histo-
rien kan du høre i denne podcasten. 

ARNVID LØVBUKTEN
I den andre podcasten har Bjarte 
Brundtland intervjuet MKFs nåvæ-
rende president, generalmajor Arnvid 
Løvbukten, en annen enestående per-
son i MKFs historie og utvikling.  

MKF MED PODCAST
MEDLEM AV STYRET I MKF BJARTE BRUNDTLAND HAR 

FORELØPIG UTARBEIDET TO PODCASTER, DER VI FÅR INNBLIKK 
I LIVSHISTORIENE TIL TRE PERSONER SOM HAR HATT EN  
SPESIELT VIKTIG ROLLE I MKF, DET TIDLIGERE KRISTENT  

BEFALS SAMFUNN (KBS). PODCASTENE  
LIGGER PÅ MKF.NO, OG KAN VARMT ANBEFALES.

Arnvid var, som ung offiser, med i 
MKF fra begynnelsen av, og deler i 
denne podcasten noen av sine opp-
levelser som blant annet jagerflyger 
og testflyger, stasjonssjef og luftkom-
mandør, og ikke minst den vandringen 
han har hatt i sitt trosliv gjennom disse 
årene. Siden han gikk av for alders-
grensen i Forsvaret, har han engasjert 
seg mer enn noen gang som leder for 
en bibelskole, med menighetsbygging 
og ikke minst som President i MKF, 
med et hjerte for Jesus og Forsvarets 
personell.

ARNVID LØVBUKTEN, ATLE BRUNDTLAND OG BJARTE BRUNDTLAND. FOTO: ØYDIS LØVBUKTEN

ASLE ENGER VED LT OSCAR ANDERSENS GRAV I LUCKENWALDE I 1945, UNDER DET TYSKE KRIGSFANGENSKAPET. 
FOTO: FORSVARETS MUSEER/DIGITALT ARKIV. 
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Militært Kristent Fellesskap har en 
åpen gruppe på Facebook. FOKUS 
kommer normalt bare ut en gang i 
året. MKF bruker derfor Facebook 
for å kommunisere og dele tidsak-
tuell informasjon. Her blir du opp-
datert om datoer for kommende 
arrangementer, ser hva som skjer 

og kan dele små og store ting med an-
dre MKFere. Bli gjerne med i gruppen, 
og få tilgang på informasjon, nyheter 
og et nettverk av MKF-medlemmer 
og -venner. Du behøver ikke være 
medlem i MKF for å melde deg inn i 
gruppen.

STYRELEDER

KJÆRE VENNER!
Nok en gang har Knut Are samlet 
sammen til en ny utgivelse. Takk og 
atter takk for at du står på! Tilsvarende 
har Grethe sett til at vi har fått gjen-
nomført den årlige adventsgudstjenes-
ten, og Arnvid fikset Tro og Tjeneste. 
Stephen, Oddvar og Jostein arrangerte 
Camp Hoseid (om enn på Kjevik), så 
Finn Oscar som har drevet dette i alle 
år, fikk ta ferie sammen med familien. 
Takk for innsatsen! I skrivende stund 
er det midt i Coronatiltakene. Det er 
i tiden å klappe fram de som gjør en 
innsats. Det kan vi nok bli flinkere til 
også i frivillig arbeid. Innsats koster 
selv om det er frivillig! Takk skal dere 
ha alle dere som stiller opp lokalt og 
sentralt! 

I det siste har jeg tenkt litt på MKFs 
framtid. Forsvaret bygger opp igjen. Er 
vi klare til å bygge MKF? Vi var tidlig 
ute med å tilpasse oss OF/OR ved å en-
dre fra Kristent Befals Samfunn til Mi-
litært Kristent Fellesskap. Vi forsøker 
oss på nye plattformer. Utfordringen er 
å nå de unge. I februar i fjor deltok jeg 
som MKFs representant ved EMCF, en 

samling for MKF fra de europeiske na-
sjoner. En interessant observasjon var 
skillet mellom de gamle vestlige foren-
inger versus de yngre østeuropeiske. 
Vår utfordring er at de unge ikke opp-
lever at det er behov for en Kristus el-
ler frelse, det er mer enn nok av andre 
tilbud. Representantene fra Ukraina, 
Armenia og Moldova forteller om 
vekst. Samtidig forteller de om fysisk 
kamp om deres nasjoners territorium. 
Hver av disse er i daglig konflikt med 
nabostater. Men denne fysiske kampen 
åpner opp for også åndelige behov. 
Den sterkeste opplevelsen var Vasily 
(se side 12-13) som var veldig direkte 
i sin presentasjon; «Vi er i krig! Vår 
nasjon er invadert av Russland!». 
Han fulgte opp med beskrivelser av 
situasjonen ved fronten, og ved hjem-
mefronten. Han beskrev hvordan han 
som pensjonert offiser fikk kall til å 
være feltprest for de stridende, og drive 
hjelpearbeid blant de falnes etterlatte. 
Han fortalte om mennesker som tok 
imot Jesus. Deretter gikk han og satte 
seg bak de to russiske representantene. 
Sammen med dem satt han resten av 
helga. De var veldig svake i engelsk. 

Han simultanoversatte fra engelsk til 
russisk. Hvert ord, hver bønn. For de 
to representantene fra nasjonen som 
har invadert og annektert hans hjem-
land. Gleden over at de fikk anledning 
til å delta på en samling for kristne 
militære overskygget det faktum at de 
representerte Russland. Brothers in 
arms, om enn kun for en langhelg i 
Tyskland, i første omgang. Det de har 
til felles er større enn det som skiller. 

Det er det vi i MKF søker; det som 
forener oss – frelsen gjennom Jesus.

PETTER NESSE
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MKF har i mange år hatt nær kontakt 
med Ukrainas MCF, og på forskjellige 
måter forsøkt å støtte det viktige arbei-
det de driver, i et land preget av den 
pågående væpnede konflikten i øst, og 
mange andre vanskeligheter. Tidligere 
i vinter sendte deres leder Vasily Khi-
mich vår styreleder Petter Nesse noen 
inntrykk og bilder fra arbeidet deres. 
Her følger noen utdrag fra hans rap-
porter: 

Kjære broder Petter, 

Jeg vil gjerne sende deg noen ord om 
vår tjeneste for militært personell her 
i Ukraina. Vi fortsetter arbeidet for en 
gruppe krigsenker. Nylig fikk vi et nytt 
medlem, da krigsenken Natalya kom 
med i gruppen. Natalya og datteren 
hennes Sofia var meget glade for å kun-
ne være sammen med oss. Vi har nå en 
gruppe med rundt 55 kvinner. 

I tillegg til forskjellige mindre regelmes-
sige samlinger, har vi et felles møte hver 
måned. Hvert møte varer i fire og en 
halv time. I programmet har vi noe un-

MCF ARBEID FOR SOLDATER OG 
ETTERLATTE I UKRAINA

VÅR SØSTERORGANISASJON I UKRAINA, UKRAINE MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIP (MCF), 
STÅR MIDT I ET OMFATTENDE ARBEID FOR SOLDATENE VED FRONTLINJEN, I GARNISONENE 

OG FOR ENKER OG BARN ETTER FALNE SOLDATER. 

derholdning, gode kristne sanger (som 
de elsker!), en tale over Guds ord, fulgt 
av 45 minutter med gruppesamtaler og 
et godt måltid mat, servert av ektefel-
lene til noen av våre MCF-medlemmer i 
Kiev. Min kone Valentyna leder deretter 
en stund med forskjellig håndarbeid. Vi 
gir også hver av dem en pose med mat-
varer. Samtidig har vi også et program 
for barna i et tilstøtende rom. Vi har 
drevet dette arbeidet siden mai 2015, og 
kvinnene er åpne for evangeliet. 

Jeg fortsetter å tjene soldatene ved front-
linjen som frivillig feltprest. Vi drar ut 
i perioder på to uker av gangen. I 2019 
fikk jeg gjennomført fire slike besøk. I 
Baptist Union of Ukraine (BUU) har 
vi en gruppe på 30 frivillige feltprester, 
som jeg koordinerer, i tillegg til vårt ar-
beid i MCF. 

Nylig kom min venn og samarbeidspart-
ner Peter og jeg tilbake fra øst-Ukraina, 
der vi besøkte en avdeling av Navy 
seals. Vi har besøkt dem siden 2016, og 
både soldater og offiserer er åpne for 
oss og for evangeliet. Hver dag hadde 

vi anledning til å gi en kort andakt og 
bønn på morgenoppstillingen. En del av 
soldatene ville også gjerne bli med til en 
lokal baptistkirke på søndag formiddag. 
Vi hadde også med oss 15 soldater til en 
stor julekonsert i byen Mariupol. 

I julen besøkte vi også feltsykehuset der. 
Vi fikk også besøkt familien til marine-
soldaten Alexander, som har mistet 
begge bena i kampene. Familien har 
fem barn, og Alexanders kone Victoria 
er gravid med nummer seks. De bor 
ikke langt fra frontlinjen. Vi hadde med 
oss noen småting for barna, og noen 
hjelpemidler for familien, blant annet 
en egen dusj-stol for Alexander. Ale-
xander var på sykehuset da vi besøkte 
denne familien.

Denne reisen ble rikt velsignet. All ære 
til Gud, og hjertelig takk for forbønns-
støtten!

Må Gud velsigne dere rikt, 

I Kristus,

Vasily og Valentina Khimich

VASILY OG PETER BESØKER EN GRUPPE SOLDATER VED FRONTEN (NOEN AV ANSIKTENE ER SLADDET)
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• Europas nest største land

• Befolkning: 44 millioner 

• Historie: Tidligere Sovjetrepublikk. Uav-
hengig i 1991. Minst syv millioner døde i 
sultkatastrofe i 1932, som følge av Stalins 
brutale kollektiviseringspolitikk. Fem mil-
lioner døde i andre verdenskrig. Nesten 
samtlige av Ukrainas 1,5 millioner jøder 
ble drept i ubeskrivelige grusomheter. 
I 1986 døde minst 10 000 som følge av 
Tsjernobyl-katastrofen. 

• Språk: Ukrainsk. Russisktalende minori-
tet i øst.

• Religion: Minst to tredeler anser seg som 
ortodokse kristne. Det er også en protes-
tantisk minoritet med lange tradisjoner i 
landet. 

• Forsvar: Ca 250 000 soldater. Feltpresttje-
nesten er basert på frivillige feltprester, ut-
sendt fra de forskjellige kirkesamfunnene. 
De forskjellige kirkesamfunnene samarbei-
der om denne tjenesten.

• Krimhalvøya okkupert av Russland i 
mars 2014. Russisk-støttede separatister 
okkuperer deler av Luhansk of Donetsk-
provinsene i øst-Ukraina. 13 000 drepte, 
hvorav 3 300 sivile og 4 000 ukrainske mi-
litære. Konflikten pågår fortsatt.

UKRAINA

FEIRING AV HØSTTAKKEFEST MED GRUPPEN AV MILITÆRE ENKER

FELTANDAKT

FRONTLINJEN I ØST-UKRAINA. KILDE: UKRAINE NATIONAL SECURITY AND DEFENCE COUNCIL/BBC

VASILY BESØKER EN SOLDAT VED FRONTEN
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Knut Espen Høidal (54) ble før jul 
utnevnt til ny sjef for Forsvarets 
tros- og livssynskorps, etterfølge-
ren til det tidligere Feltprestkorp-
set.  Høidal har vært feltprest i 25 
år, og har de siste 10 årene vært 
stabsprest ved Forsvarets operative 
hovedkvarter på Reitan. Han har 
bred erfaring fra GSV, Østerdalen 
garnison og en rekke korte og len-
gre utenlandsoppdrag, blant annet 
i Afghanistan. En viktig utfordring 
i tiden fremover blir å etablere 
det nye tros- og livssynskorpset. 
Mange spørsmål må avklares, for 
eksempel hvordan tilsynsordnin-

NY SJEF FOR FORSVARETS  
TROS- OG LIVSSYNSKORPS

gene for feltprester og annet livs-
synspersonell skal organiseres i 
fremtiden. 

Han er bosatt sammen med sin 
familie i hjembyen Halden, og har 
slik også – i likhet med mange 
andre i Forsvaret – god erfaring 
med pendlertilværelsen. Høidal 
er godt kjent i Forsvaret og blant 
mange av MKFs medlemmer, og 
vi ønsker ham lykke til og Guds 
velsignelse i den nye tjenesten.  

SJEFEN FOR FORSVARETS TROS- OG LIVSSYNSKORPS KNUT 
ESPEN HØIDAL HOLDT PREKENEN UNDER MKF-GUDSTJENESTEN I 
FROGNER KIRKE 3. SØNDAG I ADVENT 2019.

Styret har fastsatt de viktigste MKF-arrangemen-
tene fremover. Grunnet Korona-krisen, måtte det 
planlagte årsmøtet på KNM Harald Haarfagre 
avlyses 24-26 april 2020. Av formelle årsaker vil 
man imidlertid gjennomføre et digitalt årsmøte 
på Facebook.

• 19 april – 8 mai 2020. Digitalt årsmøte tar til, 
ved at årsmelding, regnskap og budsjett legges 
ut på en egen lukket facebookside, hvoretter det 
er åpent for innspill og diskusjon frem til 8 mai. 
Følg med på MKFs åpne Facebookside for nær-
mere instruksjoner, dersom du ønsker å delta

• Samling for unge MKFere, 2-5 juli 2020. Vår 
samling for yngre medlemmer og deres venner. 
Sted bekreftes senere – følg med på Facebook og 

mkf.no. Aktiviteter, undervisning, møter og masse 
fellesskap

• August 2020. MKF-stand ved skolestart på Krigs-
skolen 

• Tro og tjeneste, 17. oktober 2020 i Oslo. Sam-
lingen er spesielt rettet mot de som er i tjeneste i 
Forsvaret, eller er aktive i MKF, både i og utenfor tje-
neste – følg MKF på Facebook for mer informasjon

• Adventsgudstjeneste i Frogner kirke, Oslo, 13 
desember 2020. Dette er vår tradisjonsrike samling 
3. søndag i advent, sammen med mange av våre støt-
temedlemmer i Oslo og omegn

• Årsmøte i MKF 16-18 april 2021 på Sola/KNM 
Harald Haarfagre. 

ARRANGEMENTER
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President
Genmaj(p) Arnvid Brage Løvbukten 

Mob 464’32410, e-post: president@mkf.no

MKF Styre
Oblt Petter Nesse  (styreleder)

Mob 934’97818, e-post: leder@mkf.no
Tjenestested: Oslo

Sersjant Ida Kristin Lindberg  
(OR-kontakt, støtte arrangement)

Mob 903’60319, e-post: post@mkf.no
Tjenestested: Setermoen

Kvartermester (r) Oddvar Øksendal   
(arrangementer)

Mob 473’86619, e-post: ooksendal@mkf.no 
Tjenestested: Stavanger

Bjarte Brundtland (podcast/økonomi)
Mob 918’28172, e-post: post@mkf.no

Tjenestested: Kjeller

Kapt Stephen Olsen  
(lokale kontakter/økonomi)

Mob 400’29638, e-post: post@mkf.no
Tjenestested: Porsangmoen

Grethe M Robertsen
(forbønn og støttemedlemmer)

Mob 922’44279, e-post: gmrobertsen@mkf.no

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

FOKUS medlemsblad
Oblt(p) Knut Are Seierstad

Mob 907’57447, e-post: post@mkf.no

MKF har konto nr 2801 48 18067
E-post: post@mkf.no

www.mkf.no
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. 

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 medlems-
blad Contact, som er meget vel verd å 
lese. 

mmi.org.uk    
Military Ministries International dri-
ver et omfattende militært kristent 
arbeid i Europa, Midt-Østen, Asia og 
Afrika. 

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

Bibelen 
Det er lett å lese bibelen på nett –  
Bibelselskapets 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 

iTro.no 
iTro er et kristent nettmagasin for 
ungdom. Her kan du lese om Bibelen, 
livet som kristen, misjon og andre 
ting – nytt stoff hver dag. Mye å ta 
med seg til styrke og ettertanke på 
øvelse, deployering eller på forlegnin-
gen. 

foross.no 
En kristen nettside med et vell av 
andakter, Bibelundervisning, betrakt-
ninger og mye mer. Sidens mål er at 
alt innhold skal være solid, oppbyg-
gelig og korsforankret. Selve navnet 
henspeiler på Jesus Kristus, som gav 
sitt liv for oss (2.Kor 5:21).

Fokus tar gjerne imot tips om andre 
gode kristne nettressurser!

NOEN RESSURSER
HER ER LENKER TIL NOEN GODE RESSURSER FOR KRISTNE I FORSVARET:

FROGNER-GUDSTJENESTE
MKF medlemmer og støttemedlem-
mer i Oslo-området har i en årrekke 
samlet seg til en spesiell MKF-guds-
tjeneste i Frogner kirke tredje søndag 
i advent. Taler i desember 2019 var 
Knut Espen Høidal, den nye sjefen 
for Forsvarets tros- og livssynskorps. 
Medvirkende var også sokneprest Rut 
Ugland, et gammelt MKF-medlem fra 
sin tid som feltprest i Luftforsvaret. 
Det hele var som 
vanlig organisert 
på beste måte at 
Grethe M. Robert-
sen, MKFs ansvar-
lige styremedlem 
for støttemedlem-
mene. Årsaken til 
at MKF samles i 
Frogner kirke hvert 
år har sine røtter 
helt tilbake til tiden 
da Asle Enger, en 

av MKFs grunnleggere og vår første 
president, var sokneprest i Frogner. 
Mange av våre støttemedlemmer 
tilhører fortsatt Frogner menighet, 
og gjør et viktig arbeid med å be for 
MKF og dets medlemmer. Vi setter 
pris på denne muligheten til å holde 
kontakt mellom MKFs medlemmer 
og støttemedlemmer.



Avsender:
MKF
Postboks 52
4862 EYDEHAVN B

BØNN

Det er ikke vanskelig å be. Bønn trenger 
ikke være velformulert og riktig. En av disi-
plene spurte Jesus: «Herre, lær oss å be, slik 
Johannes lærte sine disipler.»  (Lukas, kap 
11, v 1) Jesu svar, kjent som «Fader Vår», 
«Herrens bønn», eller «Vår far» finner vi i 
Matteus-evangeliet:  

«5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hy-
klerne. De liker å stå i synagogene og på ga-
tehjørnene og be for å vise seg for folk. San-
nelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.  
6 Men når du ber, skal du gå inn i rommet 
ditt og lukke døren og be til din Far som er i 
det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, 
skal lønne deg.

7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord 
slik hedningene gjør; de tror de blir bønn-
hørt ved å bruke mange ord.  8 Vær ikke lik 
dem! For dere har en Far som vet hva dere 
trenger, før dere ber ham om det.  9 Slik skal 
dere da be:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

10 La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himme-
len.

11 Gi oss i dag vårt daglige brød,

12 og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

13 Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

*For riket er ditt og makten og æren i evighet.

 Amen.»

Matteus, kap 6, v 5-13
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