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HILSEN FRA  
PRESIDENTEN

Hver dag blir vi bombardert med 
negative nyheter fra hele verden gjen-
nom våre nyhetskanaler. Hvis Gud er 
god, kunne han ikke gjort noe med 
dette? Alle lidelsene, for tidlig død, all 
elendigheten, kriger, sult, pandemi osv, 
hvorfor så mye urettferdighet? Veldig 
mange har disse spørsmålene langt 
fremme.

Gud skapte oss i sitt bilde med en fri 
vilje. Men det tok ikke lang tid før vi 
brukte denne frie viljen til å velge feil. 
Siden har alle mennesker hatt den 
samme frihet, og samtidig en klar ten-
dens til å velge feil. Bibelen kaller dette 
vår syndige natur. Sannheten er at det 
finnes ikke et eneste menneske som 
ikke gjør feil. 

Gud er hellig, så vi kan ikke komme 
til himmelen med synd. Gud ville 
gjøre noe med dette, for Han elsker 
alle mennesker: «For så høyt har Gud 
elsket verden, at Han ga sin sønn, den 
eneste, for at hver den som tror på ham 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» 
Så Gud har dermed gitt oss en mulig-
het for å møte Ham i himmelen etter 
vår fysiske død. Betingelsen er: Tro på 
Ham som måtte dø på et kors for våre 

synder, Jesus Kristus.

Men hvis Gud er god og elsker oss så 
høyt, hvor kommer all denne ondska-
pen fra egentlig? Bibelen gir et entydig 
svar på dette. Når Gud skapte englene, 
fikk de også en fri vilje, på samme 
måte som menneskene. En av de va-
kreste og flotteste av dem valgte feil, 
ble stolt og ville opphøye seg selv. Han 
ble da utstøtt av himmelen og kastet 
ned på jorden og han tok med seg en 
hær av ulydige engler. Hans navn er 
Djevelen, Satan, denne verdens fyrste 
osv. og hans engler kalles onde ånder. 
Han frister og leder menneskene til å 
velge feil. Han er ekspert til å kamu-
flere seg. Svært få oppdager at han er 
til stede. Folk flest tror ikke engang på 
at han finnes og legger skylda på Gud 
for all ondskapen.

Jesus demonstrerte hvor god Gud er: 
Han helbredet alle som kom til ham 
fra alle slags sykdommer, han vekket 
opp døde, han gjorde alle slags gode 
gjerninger og underviste om Guds 
godhet mot dem som tror på Ham 
og følger Ham. I tillegg lovte Han å 
sende Den Hellige Ånd til å bo i dem 
som ville bli Guds barn og følge Ham. 

Vi trengte ikke være bekymret for 
ondskapen rundt oss, for Gud ville vel-
signe med sin fred, og Han ga oss kraft 
til å gjøre Jesu gjerninger.

Helt siden skapelsen har det med an-
dre ord foregått en åndelig kamp. En 
kamp som er like reell som enhver 
krig, men som er mye viktigere enn 
noen annen krig. Etter at Jesus beseiret 
Satan på korset, har alle som tar sin til-
flukt i troen på Jesus, hatt en flott vei ut 
av denne kampen. Når Jesus kommer 
tilbake og henter de som tror på Ham, 
vil denne verdens fyrste være ferdig. 
Han går fortapt sammen med alle de 
som valgte feil i dette livet og aldri fikk 
tilgivelse for sine synder. 

Det er sant at Gud er hellig og rettfer-
dig. Men samtidig er Han veldig god 
og full av nåde!  Vi har ikke mulighet 
til å forstå Guds godhet fullt og helt før 
vi er i himmelen. 

Min siste hilsen som president i MKF: 
Bruk din frihet til å velge Guds godhet! 

ARNVID BRAGE LØVBUKTEN

GUD ER VELDIG GOD!

ARRANGEMENTER
Det er unntakstider, men styret i MKF 
har håp om at vi igjen kan begynne å 
møtes etter sommeren. Følg med på 
sosiale medier for oppdateringer! 

• 24. april 2021. Digitalt årsmøte i 
MKF. Følg med på MKFs åpne Face-
book side for nærmere instruksjoner.  
Dette er en god anledning til å møtes 
med andre kristne i Forsvaret, selv om 
det bare blir digitalt denne gangen. 

• Oppstart for unge MKFere, 17-19. 
september 2021. Vår samling for yn-
gre medlemmer og deres venner. Vi 
satser på at det blir mulig å møtes på 
Soltun soldatheim, Setermoen i Troms. 
Aktiviteter, undervisning, møter og 
masse fellesskap

• Tro og tjeneste, 23. oktober 2021 i 
Oslo. Samlingen er spesielt rettet mot 
de som er i tjeneste i Forsvaret, eller er 
aktive i MKF, både i og utenfor tjenes-
te. Sett av denne lørdagen allerede nå!

• Adventsgudstjeneste i Frogner 
kirke, Oslo, 12. desember 2021. Dette 
er vår tradisjonsrike samling 3. søndag 
i advent, sammen med mange av våre 
støttemedlemmer i Oslo og omegn.
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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. 

FORSIDEFOTO: NORSKE F-35 TANKER I LUFTEN 
UNDER OVERFLYVNING FRA NORGE TIL 
ISLAND, I FORBINDELSE MED ICELANDIC AIR 
POLICING I FEBRUAR 2021. FOTO: FORSVA-
RET/ARMÉE DE’L AIR

KJÆRE LESER, 
Det siste året har vært svært forskjellig 
for de fleste av oss. Når det er motbak-
ke kan håpløsheten lett komme sni-
kende. I vanskelige tider trenger vi håp 
mer enn noen gang, og det skiver vi litt 
om i denne utgaven av Fokus. Evange-
liet om Jesus gir håp om noe som står 
fast, knyttet til noe utenfor oss selv og 
vår skiftende livssituasjon. 

Vår kjære president Arnvid Løvbukten 
har nå funnet tiden inne til å trekke 
seg tilbake, etter et livslangt enga-
sjement for MKF, og 14 år som vår 
president. Vi har benyttet anledningen 
til et avskjedsintervju med han, der 
han deler erfaringer som vi har mye 
å lære av. Vi har også snakket med to 
yngre kristne i Forsvaret, om hvordan 
de opplever tjenesten. En av dem flyr 
Luftforsvarets nye F-35 jagerfly (navnet 
kan ikke oppgis), mens Erlend Sørgård 
er fagbefal på lette kjøretøy. To flotte 
representanter for de mange kristne 
som har sitt daglige virke i Forsvaret.  

Vi er også glade for å lese at våre 
venner på Soltun soldatheim på Se-
termoen har klart seg gjennom det 
vanskelige fjoråret, og at de har klart 
å finne alternative måter for å nå ut til 
soldatene. Staben på Soltun og deres 
mange støttespillere gjør en fantastisk 
innsats. 

For en tid tilbake ble det utnevnt en 

ny visepresident i Association for 
Military Christian Fellowships for 
Nord- og Øst-Europa, etter vår gode 
venn Torbjörn Boström, som nå har 
fullført sin tjeneste i dette vervet. Timo 
Vehvilainen fra Finland er godt kjent 
med MKF, og har opp gjennom årene 
deltatt på mange av våre samlinger. 
Vi gleder oss til å se hva hans tjeneste 
kan lede frem til. Våre militære kristne 
venner i Ukraina er også preget av 
pandemien, men uten mye av det sik-
kerhetsnettet vi tar for gitt. I tillegg er 
landet i krig. Vi er glade for å kunne 
støtte dem med bønn og på andre må-
ter.  

Vi håper du kan ha glede av disse 
artiklene, og den andre informasjo-
nen du kan finne i bladet. Enten du 
tjenestegjør i Forsvaret, snart skal inn 
i tjenesten eller på andre måter har et 
engasjement for kristne i Forsvaret, 
håper vi du kan finne din plass i fel-
lesskapet. Enten ved å delta på våre 
samlinger når de kommer i gang igjen, 
ved å danne smågrupper, via sosiale 
medier, eller i bønn. 

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

MKF og bladet Fokus drives med 
gaver fra medlemmene. MKFs kon-
tonummer er:

2801 48 18067

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

MKFS KONTONUMMER OG VIPPS
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AV KNUT ARE SEIERSTAD

Det sier en jagerflyger (28), som også 
gjerne deler noen tanker om å være 
kristen i Forsvaret. 

- Du er jagerflyger, og fløy F-16 før 
du ble en av de utvalgte og gikk over 
på Luftforsvarets nye F-35. Hva fikk 
deg til å satse på flyskolen og en kar-
riere som flyver?

Fra jeg var ganske liten var det jager-
flyger jeg skulle bli. Min far tok meg 
med på flyoppvisning noen ganger, og 
snakket varmt om hvor kult det måtte 
være å fly jagerfly. Etterhvert som jeg 
ble eldre ble jeg mer og mer bestemt 
på at det var dette jeg skulle gå for.  Jeg 
innså at det ikke var noen selvfølge at 
jeg ville komme inn på utdanningen, 
men jeg lot ikke det skremme meg 

fra å søke. Det var blant annet utfor-
dringen, at det er få som kommer 
gjennom, som gjorde det spennende. 
Dagen etter siste eksamen på videre-
gående møtte jeg opp til opptak på 
Rygge. Karriere som flyger og offiser 
og tanker rundt dette har egentlig blitt 
formet underveis. 

- Dette var antakelig ikke et helt van-
lig utdanningsvalg der du kom fra 
– kan du si litt om miljøet du vokste 
opp i, og hva dine venner syntes om 
valget ditt?

Jeg vokste opp i en bygd på Vestlandet, 
midt i bibelbeltet. Det å velge en karri-
ere i militæret er ikke vanlig. På ung-
domsskolen og videregående ble det 
litt diskusjon rundt dette med å ta liv 

og de forskjellige etiske utfordringene 
med en slik jobb, men de fleste var nok 
mer opptatt av hvor "umulig" det var å 
komme inn på utdannelsen.     

- Kan du beskrive hvordan en vanlig 
dag på jobben kan se ut?

En vanlig dag starter med en gjen-
nomgang av været og hva som skal 
skje i løpet av arbeidsdagen. Dersom 
jeg skal ut og fly planlegger vi turen 
i noen timer før vi flyr. Etter landing 
går vi gjennom hva som skjedde på 
turen, om vi nådde målene som var 
satt og hva som kan gjøres bedre neste 
gang. En flytur tar som regel litt over 
en time i ren flytid, men forarbeid og 
etterarbeid gjør at hele arbeidsdagen 
som regel går med. F-35 kan i likhet 

- TROEN BETYR MYE FOR MEG

TO F-35 OVER RONDANE. FOTO: MORTEN HANCHE/FORSVARET

- DET Å HA FELLESSKAP MED ANDRE KRISTNE 
I FORSVARET HAR VÆRT GODT FOR MEG. SELV 

OM DET IKKE ALLTID ER SÅ MANGE ANDRE 
KRISTNE PÅ ARBEIDSPLASSEN ER DET GODT Å 
VITE AT DET ER ANDRE KRISTNE I FORSVARET.
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med F-16 utføre mange forskjellige 
oppgaver og får hele tiden nye små el-
ler store oppdateringer. Av den grunn 
er det mye fagstoff som må leses og til 
dels pugges for å holde seg oppdatert. 
Mye tid går til lesing, drøfting og un-
dervisning.  

- Hvordan kom du i kontakt med Mi-
litært Kristent Fellesskap, og hvilken 
verdi ser du i å være med i et felles-
skap av kristne i Forsvaret, i tillegg til 
den lokale menigheten du går i? 

Jeg kom i kontakt med MKF gjennom 
en venn og kollega på Luftkrigsskolen. 
Hvordan jeg traff han var litt spesielt. 
Da han begynte på Luftkrigsskolen 
ba han til Gud om å treffe en annen 
kristen i kullet. Rett etterpå gikk han 
ut for å reise på butikken. Jeg traff han 
på veien ned trappen og spurte om han 
skulle sitte på siden jeg også skulle til 
butikken og hadde bil. Vi fant da ut 
at vi begge var kristne og startet opp 
bibelgruppe og soldatlag på Luftkrigs-
skolen det året. Vi er fortsatt gode ven-
ner og treffes når vi er på samme sted. 

Det å ha fellesskap med andre kristne 
i Forsvaret har vært godt for meg. Selv 
om det ikke alltid er så mange andre 
kristne på arbeidsplassen er det godt å 
vite at det er andre kristne i Forsvaret. 
Det er spesielt når jeg har vært borte 
fra Norge og egen menighet det har 
vært viktig å ha kontakt med andre 
kristne. Jeg har i perioder vært mye 
i USA. Under selve flygerutdannel-
sen i USA kjente jeg meg ensom som 
kristen og det var ganske utfordrende. 

Da jeg var tilbake under videreutdan-
nelsen til F-35 ble jeg tidlig invitert 
til bibelgruppe med andre kristne ja-
gerflygere og ektefellene deres. Det er 
godt å ha fellesskap med andre kristne 
kolleger. 

- Kan du si litt om hva troen din be-
tyr for deg i ditt liv og i den tjenesten 
du har, og ikke minst om hva troen 
betyr for deg i de etiske dilemmaene 
man vil kunne komme i som kristen i 
Forsvaret?

Troen betyr mye for meg. Det Jesus har 
gjort ønsker jeg å dele med de rundt 
meg og jeg prøver å fortelle når situa-
sjonen byr seg. Det er klart at i jobben 
som jagerflyger øver man på å bli best 

mulig på å bruke F-35 til alle formål 
det er lagd for. I dette er troen viktig 
for meg og det gir meg styrken jeg 
trenger for å stå i en slik jobb. 

- Har du noen råd til kristne ung-
dommer som er i Forsvaret, eller som 
snart skal inn i tjenesten? 

Ta kontakt med MKF og se om det fin-
nes andre kristne i det området du skal 
tjenestegjøre. Finn en lokal menighet 
og engasjer deg der. Tenk gjennom de 
etiske utfordringene for å være forbe-
redt selv, men også for å kunne svare 
andre ikke-kristne om spørsmål rundt 
dette. Les i Bibelen og be om styrke og 
fellesskap.

TO NORSKE F-35 PILOTER GJØR SEG KLARE FOR DEPLOYERING TIL ICELANDIC AIR POLICING.  
FOTO: HAMZA SALEH/FORSVARET

EN F-35 TAR AV FRA ØRLAND. FOTO: MARTIN GISKEGJERDE/FORSVARET
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Arnvid var en av MKFs «Founding 
Fathers» in 1982, og var en del av 
fellesskapet i det meste av sin lange 
karriere i Luftforsvaret. Arnvid var 
jagerflyger og senere testpilot, og fløy 
en rekke flytyper, blant andre F-104 
Starfighter og F-16. Etter hvert fikk 
han flere viktige lederoppgaver i For-
svaret, blant annet sjef som på Ørland 
hovedflystasjon, Luftkommandør ved 
Fellesoperativt hovedkvarter på Jåtta, 
og til sist som sjef for den daværende 
Fellesstaben i Forsvarsstaben. 

Samtidig var han også aktivt med i lo-
kale menigheter på de mange stedene 
dit tjenesten bragte ham og familien. 
Da han gikk av for aldersgrensen i 
Forsvaret, ble han daglig leder for Bi-
belskolen TBBMI, og også medpastor 
og daglig leder for Jesus Church i Oslo. 
Arnvid er gift med Øydis, og de har 
fire barn og fem barnebarn. 

- Arnvid, du kom med i Kristent 
Befals Samfunn, som senere ble til 
MKF, fra starten i 1982 – hvordan 
kom du med i fellesskapet, og hva har 
MKF betydd for deg gjennom alle 
disse årene?

Jeg tror det var Tormod Berger og an-
dre som fortalte om at de hadde stiftet 
denne foreningen, og alle var svært 
entusiastiske. Jeg ble med og hadde 
en del samtaler med Asle Enger et-
ter hvert. Jeg forsto at det var et stort 
potensiale for at Gud kunne bruke oss 
militære til mange «spesialoppdrag» 
i Guds rike. MKF har vært en viktig 
plattform for meg for å øve meg i fri-
modighet på jobben, både i krig og 
fred.

- I 2007 sa du deg villig til å overta 
som president i vårt fellesskap. Hvor-
dan har du opplevd denne tjenesten, 
og hva har du satt mest pris på i disse 
14 årene?

Jeg gikk jo av med pensjon i 2008, så 
den nære kontakten med kolleger har 
jeg ikke hatt som president. Men jeg 
har hatt gleden av å treffe styremed-
lemmer og andre noen ganger hvert år, 
skrevet noen ord i Fokus, og vært med 
på de fleste arrangementer vi har hatt 
i perioden. Jeg har truffet Luftforsva-
rets ledelse og Forsvarets generaler en 
gang i året hver. Relasjoner har vært 
det viktigste. Jeg har også vært mentor 
periodevis for en del i MKF.

- Du tjenestegjorde i Luftforsvaret i 
40 år, og du har tidligere delt med oss 
i MKF at det ikke alltid var en fordel 
for karrieren å være kristen. Hvilke 
råd vil du gi til de som i dag er unge 
kristne i Forsvaret, hvordan kan man 
være en levende kristen og samtidig 
gjøre sitt beste for å lykkes med tje-
nesten man har?

Vi som er Guds 
barn har en veldig 
fordel dersom vi 
stoler på Guds 
godhet og ikke 
bekymrer oss for 
karriere. Det hand-
ler om å trofast 
gjøre den daglige 
tjenesten som en 
god Herrens tjener, 
og leve i fellesskap 
med Ham. Å lyk-
kes i egen kraft eller 

Herrens kraft er to helt forskjellige 
ting. De ydmyke gir Han nåde. Vi har 
lett for å bli stolte i oss selv, og da går 
det til slutt dårlig. Jeg har erfaring både 
med å lykkes med Herrens hjelp og 
mislykkes med egen visdom og kraft.

- Du er en mann som ofte vektlegger 
betydningen av å be til Gud. Hva er 
din erfaring med dette, og hva gjorde 
det med deg i tjenesten du hadde i 
Forsvaret? 

Den som ber, han ser. Bønnen og Guds 
ord er den primære kommunikasjons-
kanalen som Gud har gitt oss som er 
Hans barn. Hver dag er ny, jeg trenger 
en ny dagsordre fra himmelen hver 
dag. Og Herren er veldig klar til å gi 
meg all informasjon jeg trenger, ja, 
mye mer enn det. Men vi har ofte ikke 
tid til å lytte, vi prioriterer ofte men-
neskelige ting foran fellesskapet med 
Herren. Den viktigste komponenten i 
troen som Gud ga meg gjennom bøn-
nen i alle de 40 årene jeg var i Forsva-

ARNVID LØVBUKTEN TRER AV SOM 
MKFS PRESIDENT

AV KNUT ARE SEIERSTAD

MKFS PRESIDENT DE SISTE 14 ÅRENE, GENERALMAJOR (P) ARNVID 
BRAGE LØVBUKTEN (72), HAR MEDDELT STYRET AT HAN NÅ FINNER 
TIDEN INNE TIL Å TRE TILBAKE. ARNVID HAR VÆRT EN ENGASJERT 
OG SVÆRT AVHOLDT PRESIDENT, MED ET STORT HJERTE FOR MKF, 

DEN ENKELTE AV OSS I FELLESSKAPET, OG FOR JESUS. 

ARNVID PÅ MKFS LEIR CAMP HOSEID. FOTO: MKF
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ret var fred. Fred i sinnet, som jager-
flyger, testflyger, som leder i krig osv. 
Jeg satt stor pris på bønnefellesskapet 
med andre kristne i Forsvaret i mange 
forskjellige situasjoner.

- Mange vil tenke at det er en motset-
ning mellom å være kristen og å tje-
nestegjøre i Forsvaret. Hva tenker du 
om dette, er det en motsetning?

Jeg hadde problemer med dette spørs-
målet i starten og forsøkte å slutte i 
Forsvaret. Men Herren sa klart i fra at 
Han hadde kalt meg til å tjenestegjøre i 
Forsvaret. Han pekte på at de romerske 
gudfryktige offiserene som ledet ok-
kupasjonsmakten i Israel aldri ble bedt 
om å forlate sin post av Herren. Nei, de 
var et eksempel i tro og åndsfylde til 
etterfølgelse for mange.

- Integritet er en viktig egenskap, 
både for en kristen og for en soldat. 
Har du noen gang opplevd konflikter 
her, og hvordan klarte du å løse dem? 

Integritet er ferskvare, det må jobbes 
med den kontinuerlig. Gud gir visdom 
når vi søker Ham. Her har det vært 
mange oppturer og noen nedturer i 
mitt liv, for det har variert hvor mye 
jeg har søkt Gud for råd. Som leder 
har jeg blitt utfordret på dette området 
utallige ganger. Alt i fra å ta med ulov-
lige kvanta alkohol for sjefen med i 

jagerflyet mitt fra utlandet, til å skulle 
motivere mine avdelinger til å gå inn i 
en urettferdig krig. Det siste slapp jeg 
heldigvis. Det gjaldt spørsmålet om vi 
skulle bidra med kampstyrker under 
den andre Gulfkrigen. Jeg sa klart i 
fra at jeg i tilfelle ikke kunne fortsette, 
fordi jeg ikke hadde samvittighet til å 
lede styrker i en slik krig.

- Hva mener du er MKFs viktigste 
rolle for kristne i dagens Forsvar, og 
hva er ditt håp for MKF i årene som 
kommer?

For meg handler MKF om relasjons-
bygging, ofte en-til-en, for å påvirke 
arbeidskolleger til tro og bygge felles-
skapet lokalt. MKF må være både syn-
lig og tilgjengelig for alle i Forsvaret. Så 
mitt håp for fremtiden er at markeds-
føringen blir smart, og at det skal fin-
nes en levende kjernegruppe av kristne 
på hver leir/stasjon/fartøy osv.

- Du har vært godt gift med Øydis 
gjennom alle disse årene. Tjenesten 
i Forsvaret innebærer mange spesi-
elle utfordringer for et forhold, med 
blant annet flyttinger, usentrale tje-
nestesteder, dårlige jobbmuligheter 
for ektefellen, pendling osv. Hvordan 
har dere klart å bygge ekteskap og 
familie under slike forhold?

Jeg har vært velsignet med en kone 
som er lærer. Og hun har vært villig 
til å flytte med meg, ca. hvert tredje 
år. Så jeg har aldri pendlet, men utal-
lige kurs, øvelser, operasjoner etc. har 
selvsagt vært krevende for familien. 
Vi har holdt hverandre oppe i bønn, 
og ved Guds store godhet og nåde har 
dette gått veldig bra.  Etter at jeg slut-
tet i Forsvaret, har min kjære Øydis 
satt ned foten. Så nå bor vi i hennes 
barndomshjem på Strømmen, og her 
blir vi. 

- Du trer nå tilbake som president 
i MKF for å kunne prioritere andre 
oppgaver. Kan du si litt om hva du nå 
vil bruke tid og krefter på?

Jeg er daglig leder og medpastor i Jesus 
Church og underviser på bibelskolen 
vår. Jeg leder en menighetsplanting 
på Jessheim. Jeg er også engasjert i 
et konsulentfirma som driver med 
egenledelse både i industri og statlige 
organer. Så hjelper jeg mine barn med 
hus-oppussingsprosjekter. I tillegg 
prøver jeg å holde ånd, sjel og legeme i 
god form.

Vi takker Arnvid for tjenesten som 
president i MKF, og er takknemlige for 
at han fortsatt vil være en del av felles-
skapet, selv om det nå blir i en annen 
rolle. Vi ønsker Arnvid og Øydis Guds 
velsignelse i tjenesten videre fremover!

LUFTKOMMANDØR ARNVID LØVBUKTEN ØNSKER EN NORSK FLYGER VEL TILBAKE TIL MANAS, KIRGISISTAN 
I 2002, ETTER LUFTFORSVARETS FØRSTE OPERATIVE TOKT MED F-16 OVER AFGHANISTAN.  

FOTO: LARS AAMODT/FORSVARET

ARNVID OG ØYDIS FEIRET GULLBRYLLUP I FEBRUAR 2021! 
FOTO: PRIVAT
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STYRELEDER

KJÆRE VENNER!
Savn – det er vel noe de fleste kjenner 
på om dagen. Savnet etter det normale. 
Helst skulle jeg nå skrevet om de år-
lige aktiviteter vi gjennomfører i MKF. 
Men siden sist har vi ikke samlet oss 
til årsmøte 2020, noe vi heller ikke 
får gjøre i år. Vi har ikke fått samles 
til sommerleir verken i sør eller nord. 
Heller ikke Tro & Tjeneste eller ad-
ventsgudstjeneste. Også lokale aktivi-
teter er i stor grad avgrenset. I året som 
er gått har vår mangeårige reisesekre-
tær, Jostein Senumstad, ikke bare blitt 
sterkt begrenset i reisevirksomhet, han 
har også takket for seg. Opparbeidet 
lønn fra oppsigelsestid har han donert 
til AMCF-foreninger som trenger vår 
støtte. Styret har da valgt å gi denne 
støtten til MCF i Armenia og Ukraina. 
Stor takk til Jostein for den jobben du 
har gjort for MKF, og for gaven! 

Et annet sted i bladet kan dere lese 
om arbeidet Vasily gjør i Ukraina, og 
at støtte kommer godt med, både i 
form av økonomi og forbønn. Tilsva-
rende behov er det i Armenia, der det 
var over 3000 falne i løpet av de seks 
ukene stridighetene pågikk i Artsakh 
(Nagorno Karabakh). Et ufattelig tall 

for en nasjon som teller under 3 mil-
lioner. Mange er fordrevne og trenger 
hjelp. 

Vår president stiller ikke opp til gjen-
valg ved årsmøtet. Arnvid har vært 
vår president de siste 15 år. Ordningen 
med en president i tillegg til daglig 
leder kan fortone seg noe høytidelig, 
nærmest gammelmodig. Som daglig 
leder ser jeg det som en stor styrke, 
som sørger for at både Martha og 
Marie-roller ivaretas. Arnvid har vært 
vår åndelige los i disse årene, for sty-
ret – men også for den enkelte av oss, 
som han har støttet og veiledet. Tusen 
takk for din enorme omsorg og all den 
grundige undervisning du har tilført 
oss! Til årsmøtet skal ny president vel-
ges. Styret ser fram til å presentere en 
kandidat som virkelig har MKF i sitt 
hjerte!

Årsmøtet 2021 blir digitalt, som i 
fjor. Men i år vil vi også gjennomføre 
årsmøteforhandlinger på Teams, med 
påfølgende undervisning og «sosial 
samling på nett». Tilgang blir styrt 
gjennom påmelding. Invitasjon sendes 
den enkelte, men følg likevel med på 
mkf.no, «militaertkristentfelleskap» 
på Instagram og medlemsgruppa på 
facebook.

Jeg avslutter med ordene S.O. delte sist 
styremøte fra Hebr 12.1-2; la oss legge 
av alt som tynger, og synden som så 
lett fanger oss inn, og med utholden-
het fullføre det løpet som ligger foran 
oss, med blikket festet på ham som 
er troens opphavsmann og fullender, 
Jesus.  Vi trenger å opprettholde rett 
fokus, både for å møte savnet i hverda-
gen - og for evigheten. Fest blikket på 
Jesus!

Guds fred!

Petter

PETTER NESSE

Følg Militært Kristent Fellesskap 
på Facebook og Instagram.  
FOKUS kommer normalt ut bare 
en gang i året. Tidsaktuell infor-
masjon om aktiviteter og annet 
som skjer formidles mest på  

sosiale medier. Følg MKF, så får 
du vite hva som skjer. Du behøver 
ikke være medlem i MKF for å 
melde deg inn i MKFs åpne grup-
pe på Facebook.

FACEBOOK OG INSTAGRAM
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SOLTUN SOLDATHEIM
AV EYVIND VOLLE

Soltun 2020. Dette var året når soldat-
heimen skulle stå på egne ben – uten 
den mangeårige støtten fra Forsvaret 
og fra NLM sentralt. Nesten 300 000 
skulle hentes inn gjennom nye inn-
tekter og besparelser i et budsjett som 
allerede var svært nøkternt. I 2019 la 
vi offensive planer om hvordan dette 
skulle gjøres.

12. mars satt jeg i peisestua på Soltun 
og så at det regnet fra taket. Store 
snømengder og mildvær gjorde at en 
gammel taklekkasje virkelig gjorde seg 
gjeldende. Vi hadde satt ut alt vi hadde 
av bøtter og spann fra kjøkkenet for å 
fange opp dråpene som falt fra stadig 
nye steder. Driftskontoen var tom, og 
vel så det – Soltun har vært drevet på 
kassakreditt i lang tid. Så kom beskje-
den om at Norge skulle stenge ned.

Det er et vitnesbyrd om Guds velvilje 
at vi nå kan se tilbake på 2020 som et 
godt år for Soltun. Når vi måtte stenge 
ned, benyttet vi anledningen til å pusse 
opp kjøkken, peisestue og møtesal 
m.m. Mye egeninnsats, og god hjelp 
fra soldatene, gjorde at vi kunne gjøre 
dette rimelig. Takket være trofaste gi-
vere, støttespillere som bl.a. MKF, og 
gode overnattingstall, gjorde at vi av-

sluttet året med et overskudd. 
For første gang på lenge dri-
ves Soltun for egne midler!

Med lavt smittetrykk gjen-
nom høsten har vi klart å 
holde et nesten normalt akti-
vitetsnivå, med møter nesten 
hver helg, og på de møtene 
har det vært mange flere 
soldater enn det var høsten 
2019.

Det vakreste øyeblikket i fjor 
var i slutten av april. Jeg sjek-
ket Vipps-oversikten, og la 
merke til at soldatene fortsatt 
betalte 350 kr hver helg for 
«mat og overnatting», selv 
om de ikke hadde vært på 
Soltun på over en måned. Det 
varmet!

2020 hadde mange unike 
utfordringer og muligheter. 
Jeg sitter igjen med takknem-
lighet for at det gikk så bra, 
tross alt, for gode støttespille-
re og for en Gud som «dekker 
bord for meg, like for mine 
fienders øyne» - Sal 23:5

Ligger på Setermoen i indre Troms. 
Eies av Norsk luthersk misjonssam-
band (NLM). Forløperen til MKF, 
Kristent Befals Samfunn, ble i 1982 
stiftet på Soltun. I 2021 feirer Soltun 
50 år siden oppstarten i 1971. Følg 
med på soltunsoldatheim.no, på face-
book.com/soltunsoldatheim og Insta-
gram: Soltunsoldatheim. 

Skal du tjenestegjøre i indre Troms, 
eller kjenner du noen som allerede er 
der, kan Soltun varmt anbefales for 
kristent fellesskap og utrustning, eller 
bare for å koble av en helg. 

Soltun drives i hovedsak av frivillige 
gaver, og trenger flere givere. Kon-
tonummer 8220.02.91766 og Vipps 
527742. 

SOLTUN SOLDATHEIM

BIBELPRAT PÅ NETT FOR SOLDATENE MED EYVIND VOLLE, UNDER 
CORONA-NEDSTENGNINGEN. FOTO: SOLTUN

ALLIERTE MARINESOLDATER FRA US MARINE CORPS SOM TRENTE PÅ 
SETERMOEN HJALP TIL MED OPPUSSINGSARBEID PÅ SOLTUN, OG BLIR 
TATT GODT VARE PÅ ETTER INNSATSEN! FOTO: SOLTUN

SAMLING PÅ SOLTUN I NYOPPUSSET STUE. FOTO: SOLTUN
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«Tro, håp og kjærlighet» er blant de 
mest kjente ord fra Bibelen. I Paulus’ 
første brev til korinterne står det: «Så 
blir de stående, disse tre: tro, håp og 
kjærlighet. Men størst blant dem er 
kjærligheten». (1. Kor. 13.13)

Mange har kjent på håpløshet det siste 
året. Noen har mistet jobben, det har 
ikke vært mulig å dra på permisjon, 
mange studenter og unge er ensomme, 
og noen har mistet noen de var glade 
i. Pandemien har minnet oss på at vi 
alle har noen grunnleggende behov – 
vi trenger kjærlighet, vi trenger å ha 
et håp, og vi trenger troen på en Gud 
som ser oss og som elsker oss. 

Det kristne håpet et forskjellig fra det 
vanlige håpet. Vi kan håpe på godt vær, 

vi kan håpe at vi kommer inn på et 
studium, eller at kjæresten ikke slår 
opp. Det kan hende håpet blir opp-
fylt, men det kan også hende vi blir 
skuffet. Det kristne håper er knyttet 
til det Jesus gjorde, og skuffer ikke. 
Det står fast til evig tid. 

Den som tror har et håp som holder, 
også i krisetider. Jesus sa: «Dere skal 
høre om kriger, og det skal gå rykter 
om krig. Se da til at dere ikke lar dere 
skremme!» (Matt 24,6). 

Mange steder i Bibelen kan vi lese 
«Frykt ikke!» eller «Vær ikke redde!». 
Dette kan Bibelen si fordi håpet Jesus 
gir oss er større enn alt vi kan frykte. 

OM HÅP
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Dette er noen vers i Bibelen som sier 
noe om håpet Jesus bringer:

− «Kom til meg, alle dere som strever 
og bærer tunge byrder, og jeg vil gi 
dere hvile.» (Matt. 11.28). 

− «Men alle som tok imot ham, dem 
ga han rett til å bli Guds barn, de som 
tror på hans navn.» (Joh. 1.12). 

− «Vær ikke bekymret for noe! Men 
legg alt dere har på hjertet, fram for 
Gud. Be og kall på ham med takk. Og 
Guds fred, som overgår all forstand, 
skal bevare deres hjerter og tanker i 
Kristus Jesus.» (Fil. 4.4)

− Og så, Jesu siste ord i Matteusevan-
geliet: «Og se, jeg er med dere alle da-
ger inntil verdens ende.» (Matt 28.20).

Og uansett hva som skjer, har den som 
tror et håp bortenfor den virkelighet vi 
nå lever i: 

− «For så høyt har Gud elsket verden 
at han ga sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.» (Joh. 3.16). 

− «Lovet være Gud, vår Herre Jesu 
Kristi Far, han som i sin rike miskunn 
har født oss på ny til et levende håp 
ved Jesu Kristi oppstandelse fra de 
døde, til en arv som aldri forgår, aldri 
skitnes til og aldri visner. Den er gjemt 
i himmelen for dere, dere som i Guds 
kraft blir bevart ved tro så dere når 
fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til 
å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor 
kan dere juble av glede, selv om dere 
nå en kort tid, om så må være, har 
det tungt i mange slags prøvelser.» (1. 
Pet.1.3-6)

 KISTRAND VED PORSANGERFJORDEN. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET
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– EN SPESIELL  
OPPLEVELSE Å LESE BIBELEN  

I FELT I MIDTØSTEN
AV STEPHEN OLSEN

Erlend er fagbefal på lette kjøretøy ved 
Forsvarets verksted Østerdalen. De sis-
te ti årene har han vært deployert fire 
ganger, til Meymaneh i Afghanistan, til 
Erbil og Al Asad i Irak, og nå senest til 
NATOs enhanced Forward Presence 
(eFP) i Litauen i 2020. 

BIBEL OG ANDAKT TROSS 
MYE JOBBING
Alle Erlend sine deployeringer har 

– EN AV DE STERKESTE OPPLEVELSENE MINE VAR Å DELTA 
PÅ "BØNN PÅ LINJA" FØR DET FØRSTE OPPDRAGET NORSKE 
STYRKER SKULLE UTFØRE I ANBAR PROVINSEN I IRAK I 2017, 
SIER OVERSERSJANT ERLEND SØRGÅRD (31) FRA ELVERUM.

vært preget av mye jobbing til ulike ti-
der av døgnet. Derfor var det vanskelig 
å ha faste rutiner, spesielt for troslivet. 
Men han forsøkte å oppsøke de tilbu-
dene som var tilrettelagt (nasjonalt el-
ler multinasjonalt), tok med og brukte 
Bibel og andaktsbok, og kunne be. 

– Bibelen har alltid vært lett tilgjenge-
lig, også ute på oppdrag. Det å lese i 
Bibelen ute i felt i Midtøsten er veldig 
spesielt da bibelhistoriene blir veldig 

I 2017 DEPLOYERTE ERLEND TIL IRAK. FOTO: 
PRIVAT.

REPARASJONER I FELT, IRAK HØSTEN 2017. FOTO: PRIVAT
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geografisk nære. Ofte tenker jeg på 
hvordan det var å være i samme områ-
de for 2000 år tilbake. Jeg har alltid sett 
på landene og lokalbefolkningen med 
et åpent sinn og tenkt på at også denne 
delen av verden er en del av skaperver-
ket. Jeg tror det har hjulpet meg med 
å møte fiender, allierte og de enkelte 
situasjonene på en god måte.

EN TRYGGHET MED FOLK 
HJEMME SOM BER
– Jeg er veldig velsignet å komme fra 
et kristent hjem og er gift med ei kris-
ten dame. Når jeg har vært borte på 
oppdrag har det betydd mye å ha flere 
hjemme som har bedt for meg. Det 
har vært en ekstra trygghet, og jeg har 
aldri følt meg alene. Å få en bønn av 
kona over telefon eller synge godnatt-
sang til sønnen vår på facetime har 
vært både sårt og styrkende.  

Erlend har fått flere erfaringer gjen-
nom deployering til utlandet.

– For meg har det vært styrkende og 
bekreftende å deployere til skarpe 
oppdrag. Jeg har opplevd å få mange 
gode samtaler med medsoldater, al-
lierte og lokalbefolkning om det å ha 
en tro. Både om kristendom og lokal 
tro (oftest islam). Min opplevelse er at 
mange bruker mye tid på å reflektere 
rundt eget standpunkt og på døden. 
Videre opplever jeg åpenhet rundt det 
å være kristen i tungt muslimske land, 
sier han.  

BØNN FØR KREVENDE OPP-
DRAG
Erlend er stolt over å gå med det nor-
ske flagget på skuldra. Han peker på at 
det norske Forsvaret har gode kristne 
tradisjoner som strekker seg langt til-

bake som det føles veldig sterkt å få ta 
en del i. 

– En av de sterkeste opplevelsene mine 
var å delta på "bønn på linja" før det 
første oppdraget norske styrker utførte 
i Anbar provinsen i Irak i 2017. Etter 
meget krevende forberedelser gav det 
å stå sammen i bønn med hele styrken 
stor motivasjon for å være skjerpet 
under vanskelige forhold ute i felt. Det 
er en opplevelse jeg ikke glemmer fø-
lelsen av, forklarer Erlend. 

Han avslutter med å si at han alltid blir 
glad når han kan dele sine opplevelser 
som kristen i et miljø preget av vold, 
og kunne fortelle hvor trygt og riktig 
det faktisk føles.

ERLEND OG KAMERATENE DELTAR I BØNN PÅ LINJA FØR DET FØRSTE OPPDRAGET NORSKE STYRKER UTFØRTE I ANBAR-PROVINSEN I IRAK I 2017.  
FOTO: CAMILLA BREVIK HÅGENSEN/FORSVARET
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NY AMCF VISEPRESIDENT FOR 
NORD- OG ØST-EUROPA

AV KNUT ARE SEIERSTAD

Timo er gift med Heli, og de har fire 
sønner fra 13 til 20 år gamle. Timo 
gikk av for aldersgrensen som oberst-
løytnant i den finske Armén 1. mars 
i år. Han startet opp som tropps- og 
kompanisjef i Jegerbrigaden i So-
dankylä, og fikk etter hvert en rekke 
lederstillinger knyttet til Finlands 
internasjonale operasjoner. Blant an-
net har han vært G-3 og bataljonssjef 
i Pori brigade, som er oppsettende av-
deling for de finske styrkebidragene til 
internasjonale oppdrag og operasjoner. 
Han var også i fem år Finlands militæ-
re representant ved NATOs strategiske 
hovedkvarter SHAPE i Belgia, før han 
gikk av som Head of Education ved 
National Defence University i Helsinki.  

Timo har også vært engasjert i Fin-
lands kristne militære fellesskap PHS 
siden han var kadett, og har vært deres 
leder siden 2012. Timo er godt kjent 
med MKF, og har mange ganger deltatt 
på våre samlinger i Norge. Vi er svært 
glade for at han nå er utnevnt til denne 
viktige stillingen i AMCF.

- Timo, du har nylig gått av etter 
tretti års fremgangsrik tjeneste i det 
finske Forsvaret. Hva satte du mest 
pris på i disse årene? 

Jeg hadde en veldig fin tid i det fin-
ske Forsvaret. Jeg likte å jobbe med 
folk, og å ha forskjellige lederstillinger. 
Tiden i nordøst-Finland, med gode 
relasjoner til mine medarbeidere i en 
vakker og krevende natur, la grunnla-

get for min tjeneste. 
Resten av min karri-
ere var for det meste 
fokusert på deltakelse 
i internasjonale ope-
rasjoner, og trening 
og utdanning for slike 
operasjoner. Å ha le-
derstillinger var spesielt 
motiverende, og noe jeg 
satte stor pris på. 

- Kan du fortelle oss om din bak-
grunn, og hvor du vokste opp – hvor-
dan ble du en kristen?

Min far var også offiser i den finske 
Armén. Så vi var vant med å flytte 
fra garnison til garnison, og som gutt 
syntes jeg det var spennende å leve så 
tett på det militære. Jeg var vel «innen-
for porten» allerede fra jeg ble født. 
Jeg pleide å gå på søndagsskolen, og 
vi gikk til gudstjenester i kirken på 
søndagene. I konfirmanttiden som 
15-åring var jeg med på en konfir-
mantleir, der jeg forsto hva det betød 
å ha et personlig forhold til Jesus Kris-
tus. Jeg begynte å følge Ham, og forsto 
at Han var min frelser. 

- Så, da du valgte en militær karriere, 
hvordan kom du i kontakt med det 
finske militære kristne fellesskapet 
PHS? Kan du også si litt om hva dette 
fellesskapet har betydd for deg gjen-
nom årene i forsvaret?

I førstegangstjenesten ble jeg utdan-

net til troppssjef og reserveoffiser. Jeg 
likte fellesskapet og lederutfordringene 
jeg fikk. Så jeg søkte og kom inn på 
Krigsskolen. Det var en helg mellom 
førstegangstjenesten og oppstarten 
på Krigsskolen. Jeg var allerede kom-
met til Krigsskolen, og en løytnant jeg 
senere ble godt kjent med kom inn og 
spurte om jeg ville være med på års-
møtet i PHS. Slik fant jeg ut at det var 
kristne også i det militære. Jeg fant lett 
min plass i fellesskapet, og ble med i en 
bibelgruppe på Krigsskolen. 

Jeg fant raskt ut at det militære kristne 
fellesskapet er et trygt og støttende 
nettverk. Vi offiserer oppmuntret og 
ba for hverandre. Jeg fant også mange 
gode venner i PHS. 

- Som ung offiser hadde du også et 
internship i den internasjonale mili-
tære kristne organisasjonen ACCTS 
i USA. Hva gjorde du, hva fikk du 
delta i, og hva gjorde den erfaringen 
med deg som en kristen?

AMCF’s Internship Program med AC-
CTS var en helt enestående opplevelse 

TIMO VEHVILAINEN (54) BLE FOR EN TID  
TILBAKE UTNEVNT TIL NY REGIONAL  

VISEPRESIDENT I DEN VERDENSOMSPENNENDE 
ASSOCIATION OF MILITARY CHRISTIAN  

FELLOWSHIPS (AMCF), MED ANSVAR FOR 
NORD- OG ØST-EUROPA. 

TIMO VEHVILAINEN PASSENDE AVBILDET I VAKKERT FINSK VINTERLANDSKAP!  
FOTO: PRIVAT
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for oss. Heli og jeg var nygifte, og 
vi dro sammen til et helt nytt miljø. 
Vi bodde i perioder sammen med 
Officers Christian Fellowship’s re-
presentanter ved de tre amerikanske 
krigsskolene US Naval Academy, US 
Military Academy og US Air Force 
Academy. Vi fikk også besøke en rekke 
andre militære baser og skoler. Det var 
en meget utviklende opplevelse for oss, 
både faglig, som kristne og som ekte-
par. Vi fikk lede en såkalt Spring Break 
Trip med en tropp kadetter fra West 
Point til Den dominikanske republikk, 
og med en tropp midshipmen fra Na-
val Academy til Jamaica. Vi møtte og 
arbeidet sammen med militære kristne 
fra kadett til general og admiral. Jeg 
lærte at når ditt personlige forhold til 
Jesus Kristus er grunnvollen i ditt liv, 
så styrker det deg både som ektemann, 
fremtidig far og dessuten faglig i job-
ben din. Vi etablerte også mange venn-
skap, som har vart ved til denne dag. 

- Du har nå tatt over som visepresi-
dent for AMCF, med ansvar for nord- 
og øst-Europa. Hva er hovedhensik-
ten med AMCF, og hva ser du som 
din viktigste oppgave i dette vervet? 

AMCF er et fellesskap av nasjonale mi-
litære kristne fellesskap og enkeltståen-
de militære kristne i mer enn 150 land. 
AMCF medlemmene oppmuntrer og 
inspirerer hverandre til åndelige vekst 
og tjeneste i sine egne land. Mottoet er 
«Dere er alle én i Kristus Jesus» (Ga-
laterbrevet 3.28). AMCF oppmuntrer 
til at vi kan leve våre liv i samsvar med 
Guds vilje, følge hans vei slik Jesus 
Kristus viste oss det i sitt liv, samtidig 
som vi tjenestegjør i våre lands mili-
tære styrker. 

Vi er alle medarbeidere for evangeliet. 
Jeg håper vi kan fortsette å oppmuntre 
de nasjonale fellesskapene og indivi-
duelle militære kristne. Sammen med 
min kone ønsker jeg å være et ledd i 
denne kjeden, og fortsette det gode 
arbeidet mine forgjengere Inge Wold 
og Torbjörn Boström har lagt ned. Jeg 
har meget stor respekt for dem og det 
arbeidet de har gjort.  

- Du har besøkt Norge og forskjellige 
MKF-arrangementer mange ganger 
opp gjennom årene, og du har også 
besøkt Norge i jobbsammenheng 
mange ganger. Hva var dine erfarin-

ger fra disse møtene med det norske 
Forsvaret, og med MKF?

Jeg gikk det allierte vinterkurset ved 
Skyte- og vinterskolen for Infanteriet 
på Elverum i 1996. Det var en nesten 
to måneder lang erfaring i det norske 
fjellet, etter at jeg hadde tjenestegjort 
i fem år i Sodankylä, Lapland. Kurset 
var meget profesjonelt, og jeg lærte 
mye. Senere har jeg deltatt på mange 
øvelser i Norge, og jobbet tett sammen 
med mange norske offiserer. Jeg har 
lært meg å respektere historien, landet 
og folket høyt. Jeg har mange gode 
venner i Norge. 

Mitt forhold til norske kristne offiserer 
går tilbake til 1993, da jeg ble invitert 
med på det daværende KBS’ påskeleir 
«Viking Express». Det var bibelunder-
visning, fellesskap, bygging av venn-
skap, dager ute på ski, og andre vinter-
sportsaktiviteter. Det var en god opple-
velse. Senere har jeg møtt noen av dem 
i Afghanistan, Kosovo og i Midtøsten. 
En gang fikk jeg plutselig muligheten 
til å jobbe i seks måneder i en opera-
sjon sammen med en romkamerat fra 
Viking Express. Vi hadde lært hveran-
dre å kjenne som unge kristne offise-
rer, og det var lett å sette felles mål for 
arbeidet i en intens krisesituasjon. 

- Du har også sendt andre unge fin-
ske offiserer og kadetter til noen av 

våre samlinger, spesielt den tidligere 
Camp Hoseid i Drangedal. Hva tror 
du vi kan oppnå med denne formen 
for utveksling mellom landene våre?

På grunn av mine erfaringer i Norge, 
er jeg en sterk tilhenger av program-
mer for unge offiserer. Som en ung 
militær kvinne eller mann er det godt 
å vite at vi har mange av de samme gle-
der og utfordringer i livene våre. Det er 
godt å vite at det finnes andre militære 
kristne, det vil også styrke din tjeneste 
som kristen i ditt eget Forsvar. 

- Hvilke fremtidige muligheter ser du 
for militært kristent fellesskap mel-
lom våre nordiske naboland, kanskje 
til og med sammen med de baltiske 
landene også?

Først og fremst håper jeg vi kan fort-
sette å bygge personlige relasjoner 
mellom våre medlemmer og familier. 
For meg var den første samlingen en 
nordisk konferanse, og deretter møtte 
jeg mange av de samme folkene på 
Viking Express. Jeg vil gjerne at vi fort-
setter å invitere hverandre til å delta 
på hverandres samlinger i de nordiske 
landene, for å støtte byggingen av 
relasjoner. Å dele livet som kristne mi-
litære kvinner og menn. Kanskje blir 
det også mulig å arrangere en regional 
konferanse, nordisk eller kanskje noe 
enda større. 

TIMO OG HELI UTENFOR HUSET SITT VED MONS, BELGIA. HER SAMLET DE BLANT ANNET KOLLEGER OG DERES FAMILIER 
TIL TRADISJONELL FINSK SALMESANG FØR JUL! FOTO: PRIVAT
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- Du er meget heldig som har hatt din 
kone Heli med deg i alle disse årene. 
Hva er din erfaring med å bygge en 
kristen familie, samtidig som man 
står overfor de spesielle utfordrin-
gene tjeneste i Forsvaret medfører?

Min kjære kone har vært en stor støtte 
for meg. Når jeg var deployert, eller 
når tjenesten krevde det, var det hun 
som tok hånd om familien. Og det har 
hun gjort meget bra, også i krevende 
situasjoner. I familielivet er det viktig å 
opprettholde rutiner; gudstjeneste på 
søndag, søndagsskole, daglig bibelles-
ning, å spise måltider sammen når det 
er mulig, osv. Det har ikke alltid vært 
lett, men når vi deler de kristne verdi-
ene kan vi bygge familien sammen ved 
Guds nåde. Utfordringer vil komme, 
men Gud er med oss. Vi har et lite skilt 
ved inngangen til huset vårt, som min-
ner oss om at «Men jeg og mitt hus, vi 
vil tjene Herren.» (Josva 24.15)

- Til slutt, har du et ord fra Bibelen 
som har en spesiell betydning for 
deg?

I Salme 91.11-12 står det «For han skal 
gi englene sine befaling om å bevare 
deg på alle dine veier. De skal bære deg 
på hendene så du ikke støter foten mot 
noen stein.» Disse versene står inngra-

vert i våre gifteringer. Det er godt å vite 
at Gud står over alt annet. Vi er i hans 
hånd, uansett hva som skjer med oss. 
Han er med oss. 

UKRAINA
UKRAINAS MILITÆRE KRISTNE FELLESSKAP FORTSETTER SITT 

ARBEID FOR SOLDATENE VED FRONTEN I ØST-UKRAINA, OG 
FOR DE MANGE ENKENE OG BARNA ETTER SOLDATER SOM 
HAR FALT I KRIGEN. FRA DERES LEDER VASILY KHIMICH FÅR 

MKF FRA TID TIL ANNEN OPPDATERINGER FRA ARBEIDET.

Covid-krisen har også rammet Ukrai-
na, og det har ført til at det for tiden er 
vanskelig for Vasily og de andre frivil-
lige feltprestene å besøke soldatene ved 
fronten. Det har også vært vanskelig å 
samle gruppen av enker og deres barn 
Ukrainas MCF jobber med til møter 
og samlinger i Kiev, men de har funnet 
kreative løsninger. Tidligere i år skrev 
Vasily blant annet:

- De siste to månedene har noen av en-
kene besøkt kontoret vårt nesten hver 
dag. Vi har laget i stand poser med mat 
for dem, gaver til barna deres, drukket 
te eller kaffe, og snakket sammen. Min 
kone Valya og en annen kvinne har 

gjort håndarbeid sammen med dem. 
De sier de er trette av karantenerestrik-
sjonene, og trenger den personlige 
kontakten med oss. De savner de må-
nedlige møtene vi pleide å ha tidligere. 
Vi har også hjulpet dem med klær for 
dem selv og barna deres. Mange av en-
kene har også hatt Covid-19. 

Vasily skriver også at han daglig sender 
ut en kort bibeltekst og andakt til om-
trent 60 enker, 45 frivillige feltprester, 
og en del soldater i tjeneste. I tillegg 
har de en bibelstudiegruppe for 13 en-
ker på internett hver søndag. 

Valentinsdagen 14. februar feires også 

i Ukraina, og på denne dagen laget de 
i stand et møte for enkene i en park i 
Kiev, siden det ikke var mulig å samles 
innendørs. I en e-post til MKF skrev 
Vasily:

- Hjertelig takk for deres bønner. Vårt 
møte med enkene på Valentinsdagen 
ble meget vellykket. Flere av enkene 
deltok aktivt i forberedelsene. De laget 
30 små esker med godteri, og bandt 
små bånd rundt dem med et bibelvers 
om Guds kjærlighet. Vi dekorerte også 
stedet vi skulle samles for anledningen. 
Det var svært kaldt, men vi hadde tatt 
med varm te, kaffe og melk på termo-
ser, i tillegg til hjemmelagede cookies, 

 FELLES STYREMØTE MELLOM MKF OG DET FINSKE PHS I OSLO I 2019. FORAN, NILS TERJE LUNDE 
FRA FORSVARETS TROS- OG LIVSSYNSKORPS. FOTO: GRETHE M. ROBERTSEN/MKF
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Det norske bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven støtter utdeling av Bibler i 
Ukraina, også til soldater i de militære styrkene. Det er stort behov for Bibler til 
de militære, og det er mulig å øremerke gaver for dette formålet.

Om du vil bidra: Vipps til Bibelselskapet - Bibelgaven - 94418, merk gaven med 
"Mil Ukraina" og eget navn og adresse.

VASILY KHIMICH (FORAN TIL VENSTRE) HAR DELTATT I ET TVERRKIRKELIG ARBEID FOR Å FÅ PÅ PLASS EN LOV OM 
FRIVILLIGE FELTPRESTER I DEN UKRAINSKE FORSVARET. HER FRA ET KURS FOR FRIVILLIGE FELTPRESTER I UKRAINAS 
BAPTISTUNION, HØSTEN 2020. FOTO: UKRAINA MCF

muffins og sandwiches. Vi fortalte 
kvinnene at vi er glad i dem, og 
at mange også i utlandet er glad 
i dem og ber for dem. Men vi sa 
også at det viktigste er at Gud 
elsker dem høyt, slik det står i Jo-
hannes 3.16. Hver av enkene fikk 
en av de små eskene med et bibel-
vers, og i tillegg et varmt teppe. 
Kvinnene sa at til tross for kulda, 
hadde møtet varmet, og gjort dem 
glade. 

Vi oppfordrer alle til å be for 
Ukraina, og spesielt for det viktige 
arbeidet for de mange enkene og 
farløse barna våre venner driver i 
Ukrainas MCF. 

PÅ VALENTINSDAGEN SAMLET UKRAINAS MCF MILITÆRE ENKER I EN PARK I KIEV, FOR FELLESSKAP OG FORKYNNELSE, SIDEN SAMLINGER INNENDØRS IKKE KUNNE GJENNOMFØRES. 
FOTO: UKRAINA MCF
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†
ØYSTEIN JOHANNES  

SEIERSTAD

8. juni 2020 gikk oberstløytnant (p) 
Øystein Johannes Seierstad bort, 89 
år gammel, etter lenge å ha slitt med 
kreft. Jeg var sikker på at han skulle dø 
sommeren før, og som han sa til meg 
da det utpå høsten gikk bedre, at det 
var det mange andre som også hadde 
trodd. Harald Mella og jeg var blant 
hans tidligere underordnede feltprester 
som fikk den ære å delta ved bisettel-
sen. Mange av MKFs folk kjente ham 
nok best som en eldre mann, far til 
Knut Are Seierstad som lenge var dag-
lig leder i MKF.

Øystein begynte som feltprest i Brig N 
og Brig S (1956-64) og fortsatte siden 
som garnisonsprest for Nord-Norge 
og Østlandet (1971-90). I tillegg var 
han hjelpeprest i Arendal, kallskapel-
lan i Oppegård og institusjonsprest på 
Nordstrandhjemmet.

Disse tjenester fikk et avbrudd da var 
bataljonsprest i NORBATT II (1978-
79). Til Libanon dro han ikke av spen-
ning eller eventyrlyst, men typisk for 
ham fordi det ble «forventet». Erfarin-
gene derfra tok han med seg resten av 
livet, og delte dem gjerne med oss an-
dre. Starten var dramatisk med angrep 
på den norske kolonne og alvorlig per-
sonskade midt inne i Beirut. Det står 
nesten i stil med Øysteins beskjeden-
het at han uten navns nevnelse i denne 
sammenheng er omtalte i den meget 
lesverdige bok av Marius Gisvold Møte 
med Libanon – En norsk FN-soldats 
beretning (s. 119). Til tross for beskje-
denheten disponerte han nesten en hel 
side av leiravisen Blue Berets julenum-
mer (s. 6), og der var budskapet like 
enkelt som det var klart og evangelisk: 
«Du trenger en Frelser. Din Frelser 
heter Jesus Kristus. Du kan komme til 
ham i dag med dine synder. Om du 
søker ham, skal du finne ham.»

Både Øystein og jeg var med da MKF 
(den gang KBS) ble stiftet på Soltun i 
1982. På oppfordring fra feltprosten 
holdt vi prester en lav profil, for dette 
måtte komme «nedenfra». Men så 
stod vi to plutselig på medlemslisten 
som medlem nr. 9 og 12. Ingen av 
oss hadde noe imot denne form for 
«tvangsinnmelding», derimot var vi 
svært takknemlige for eksistensen av 
MKF.

Jeg valgte en annen teologisk og kirke-
lig retning enn Øystein da jeg i 1989 
konverterte, og senere ble katolsk 
prest. Men opplevelsen av vennskap 
og åndelig fellesskap forble. Da jeg på 
sykehuset besøkte Øystein sommeren 
2019, ikke visste om han var særlig 
bevisst og trodde at det skulle bli siste 
besøk, strakte han plutselig ut hånden 
fra sengen, la den på hodet mitt og 
lyste velsignelsen. Den velsignelse skal 
jeg bevare fremover. Jeg sier som vi 
sier i min sammenheng, i tro og tillit 
til Gud: Herre, gi ham den evige hvile; 
og la det evige lys skinne for ham.

Torbjørn Olsen, major (r)

ØYSTEIN SEIERSTAD OG TORBJØRN OLSEN VED STIFTEL-
SEN AV KBS, SENERE MKF, PÅ SOLTUN SOLDATHEIM I 

1982.

MKF PODCASTER

Bjarte Brundtland i MKFs styre 
har de siste månedene lagt til et 
par nye Podcaster på mkf.no. Her 
finner du interessante samtaler 
med kristne i Forsvaret, med 
tema helt fra andre verdenskrig 
og til vår tid. 

Så langt ligger disse Podcastene 
klare til bruk:

• Asle Enger og Atle Brundt-
land: En samtale med Ellen 
Dagny Grøtterud og Atle Brundt-
land om Asle Enger og Kristent 
Befals Samfunn, som senere ble 
til Militært Kristent Fellesskap. 
Asle Enger gikk frivillig med som 
feltprest for de norske offiserene, 
da de ble internert og sent til 
krigsfangenskap i Tyskland under 
andre verdenskrig. I 1982 startet 
han sammen med Atle Brundt-
land Kristent Befals Samfunn, 
som nå er blitt til Militært Kris-
tent Fellesskap. 

• Arnvid Løvbukten: I den andre 
podcasten har Bjarte Brundtland 
intervjuet MKFs president, ge-
neralmajor Arnvid Løvbukten, 
om hans liv og virke som kristen 
jagerflyger og offiser. 

• Arnvid Løvbukten: I den tredje 
podcasten fortsetter samtalen 
med Arnvid Løvbukten, med te-
maet ledelse.

• Ida Kristin Lindberg: I denne 
podcasten samtaler Bjarte med 
sersjant Ida Kristin Lindberg om 
hennes liv som kristen og ung 
spesialist i Brigade Nord på Seter-
moen. 

• Torbjørn Olsen: I denne sam-
talen får vi innblikk i Torbjørn 
Olsens mangeårige tjeneste som 
feltprest, og ikke minst hans rolle 
i etableringen av en feltpresttje-
neste for Heimevernet. Torbjørn 
Olsen har vært med i MKF siden 
starten, og har fortsatt et stort 
hjerte for vårt fellesskap. 
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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. 

Bibelen 
Det er lett å lese bibelen på nett – Bi-
belselskapets nettbibel ligger på bibel.
no. 

YouVersion 
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 an-
net norsk og engelsk tekst, noe som er 
meget nyttig om man eksempelvis er i 
en gudstjeneste, bibelgruppe e.l. med 
utlendinger på øvelse eller deployering. 

Bibelnerden.no 
Siden er en kjemperessurs for den som 
vil lære mer om Bibelen. Den er laget 
av Lars Olav Gjøra, som er lærer på 
Gå Ut Senteret og i Salem menighet i 
Trondheim. Korte tekster og grundige 
podcaster forklarer og gjennomgår alle 
Bibelens bøker. 

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 forlegningen 
eller andre steder. 

Plussord.no 
En ny kort andakt legges ut hver mor-
gen, med Egil Svartdahl, Lisa Børud 
Gustavsen, Sunniva Gylver og Andreas 
Hegertun. 

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

Her er noen lenker til militære 
kristne sider:

afcu.org.uk  
Armed Forces Christian Union er 
vår søsterorganisasjon i Storbritan-
nia. På deres web-sider finner man 
en mengde trykte ressurser, videoer 
og audio-filer. Man kan også finne 
deres medlemsblad Contact, som er 
vel verd å lese, og en mengde lenker 
til andre kristne sider for militære. 

mmi.org.uk 
Military Ministries International 
driver militært kristent arbeid i Eu-
ropa, Midt-Østen, Asia og Afrika. 

accts.org 
Association for Christian Confe-
rences, Teaching and Service (AC-
CTS) er en annen organisasjon som 
driver omfattende internasjonalt 
militært kristent arbeid. 

Fokus tar gjerne imot tips om andre 
gode kristne nettressurser!

NOEN RESSURSER
HER ER LENKER TIL NOEN GODE RESSURSER FOR 

KRISTNE I FORSVARET - FLERE AV SIDENE ER OGSÅ PÅ 
INSTAGRAM OG FACEBOOK:

President

Generalmajor(p) Arnvid Brage  
Løvbukten  

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

MKF Styre

Oberstløytnant Petter Nesse   
(styreleder) 

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

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

Tjenestested: Kjeller

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

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

Kaptein Stephen Olsen  
(lokale kontakter/økonomi) 

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

Rittmester Eirik Tokstad 
Mob +470’23418, e-post: post@mkf.no 

Tjenestested: Geilenkirchen

Kvartermester (r) Oddvar Øksendal   
(arrangementer) 
Mob 473’86619,  

e-post: ooksendal@mkf.no  
Tjenestested: Stavanger

Grethe M Robertsen 
(forbønn og støttemedlemmer) 

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

Medlemsregister 
Major(r) Steinar Høyland 

Mob 936’49460, e-post: steinar@mkf.no 

FOKUS medlemsblad 
Oberstløytnant(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 og Instagram 

Postadresse: Postboks 52,  
4862 Eydehavn
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«Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret 
for livet, hva dere skal spise, eller hva 
dere skal drikke, heller ikke for krop-
pen, hva dere skal kle dere med. Er ikke 
livet mer enn maten og kroppen mer 
enn klærne? Se på fuglene under him-
melen! De sår ikke, de høster ikke og 
samler ikke i hus, men den Far dere har 
i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke 
dere mer verdt enn de? Hvem av dere 
kan vel med all sin bekymring legge en 
eneste alen til sin livslengde? Og hvor-
for er dere bekymret for klærne? Se på 
liljene på marken, hvordan de vokser! 
De strever ikke og spinner ikke, men jeg 
sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt 
var kledd som en av dem. Når Gud kler 
gresset på marken så fint, det som gror 
i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor 

mye mer skal han ikke da kle dere – dere 
lite troende! Så gjør dere ikke bekymringer, 
og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva 
skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss 
med?’ Alt dette er hedningene opptatt av. 
Men den Far dere har i himmelen, vet jo at 
dere trenger alt dette. Søk først Guds rike 
og hans rettferdighet, så skal dere få alt det 
andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekym-
ringer for morgendagen; morgendagen skal 
bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok 
med sin egen plage.» (Matt. 6.25-34)

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © 
Bibelselskapet

KV SENJA I OFOTFJORDEN. FOTO: TORBJØRN KJOSVOLD/FORSVARET

OM BEKYMRINGER OG HÅP


