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- E.V.

2020 - Året som ble annerledes.

Det er kanskje li dlig å konkludere med 
hvordan året blir når vi knapt er ferdige 
med første kvartal. Det som imidlerd er 
klart, er at 2020 blir annerledes enn det vi 
hadde se for oss. For Soltun var det klart 
aat 2020 ville bli svært krevende økonomisk 
eer at en årlig støe på 200 000 fra NLM 
falt bort. 
Vi la en offensiv plan i or høst om å øke 
inntektene gjennom dri: Flere soldater, 
flere overna ngsgjester og flere måld 
servert l disse gjestene. Det skulle 
holde haholde hardt, men vi hadde et klart mål om 
hva vi ville gjøre, og hvordan vi skulle få 
det l. I januar var flere av budsjepostene 
i rute, og det så ut som en omslling var i 
gang. Men verden er uendelig mer 
kompleks enn noen årsplan kan være, og 
før eller siden får den prøyssiske 
ffeltmarskalken Helmuth von Moltke som 
regel re: Ingen plan overlever et møte 
med fienden.

Mens vi var oppta med juleforberedelser
i 2019, spaserte en mann gjennom gatene 
på et matmarked i Wuhan-provinsen i Kina. 
Med seg har han et bur med flaggermus. 
Disse flaDisse flaggermusene har Korona-virus, 
men det er ikke så farlig. Denne typen 
Korona-virus kan nemlig ikke smie 
mennesker. På sin vei seer han fra seg 
buret ved siden av et bur med et beltedyr, 
og slik møtes to dyrearter som ikke har 
noen kontakt i det fri. Viruset smier 
belbeltedyret, og muterer. Det nye Korona
-viruset blir også smisomt for mennesker, 
og få måneder senere er verden stengt. 

Folk blir syke, sjukehus overbelastet, 
jobber forsvinner og seriøse mennesker 
snakker om verdensøkonomiens nært 
forestående kollaps. 
Dee var svært vanskelig å forutse i 
arbeidet med årsplanen for Soltun 
SoldSoldatheim.

Liten tue kan velte stort lass. Fienden i 
det som ser ut l å bli vår ds store 
krise, er så liten at du ikke kan se den 
uten mikroskop. 
Vår generasjon skal altså ikke storme 
strendene i Normandie. Vi skal vaske 
oss grundig på hendene, og unnoss grundig på hendene, og unngå 
nærkontakt med andre mennesker. 
Sammenligningen er komisk, men 
kampen er likevel reell, og bildene fra
frontlinjen er dramaske.

Under oljekrisen skrev et av de store 
oljeselskapene i en børsmelding at 
«sels«selskapet posisjonerer seg for videre 
vekst og konsolidering i markedet».
Det er det Soltun skal prøve å gjøre nå.
Når vi ikke kan ha hverken soldater
eller overna ngsgjester, benyer vi
muligheten l å pusse opp store deler
av 2. etasjen. Forhåpentligvis kan vi
kkomme sterkere lbake når alt er over.
Vi vil ikke kunne si at Korona-krisen ble
l noe posivt, men vi kan kanskje si at
vi brukte den så godt som mulig. 



Kim Chi og Bulgogi: «Kanskje det mest  spennende 
måldet vi har få på Soltun» bemerket en av soldatene. 
Det kan tolkes flere veier, men det ble tomt l slu.

20-22. mars skulle vi egentlig ha arrangert
ungdomsleir på Soltun, før vi igjen kunne
ta imot soldatene med «Warm Response»,
eer den kalde vinterøvelsen.
Slik skulle det dessverre ikke bli, og vi ble
nødt l å tenke ut alternave måter å
iivareta vårt misjonsoppdrag på. Dee kan
du lese mer om på side 4.

Vi rakk heldigvis å gjøre mye i 2020 før
Korona-viruset gjorde at samfunnet ble
stengt 12. mars.
I januar kunne vi glede oss over mange
besøkende hver helg. Det var tydelig at
soldatene hadde begynt å føle seg
hjemme på Soltun, og flehjemme på Soltun, og flere hjalp l med
både matlaging og oppvask, og tok
ansvar for åpning og møteledelse på
møtene.

Den første helgen i februar arrangerte vi
Helg+ igjen, med soldater og elever fra
Fjellheim. Lars Aarseth, bataljonsprest i
SambandsbSambandsbataljonen, var taler.
Siste halvdel av februar ble rolig, 
eersom mange av soldatene hadde 
perm før storøvelsen «Cold Response».
Denne øvelsen er på mange måter
soldatenes eksamen, der de må løse
oppdrag sammen med ca 15 000 andre
soldsoldater fra NATO-land.

Den siste helgen før øvelsen prøvde vi å
gjøre li ekstra stas på soldatene før de
skulle ut i felt, med koreansk grillmat på
menyen. (Grillsesongen starter i mars!
Snø er ingen unnskyldning. Red.mrk.)
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På selveste D-dagen, lørdag 6. juni 
arrangerer Soltun digital basar 
- og du kan være med!

Den tradisjonelle vårbasaren i april 
måe avlyses, og nå prøver vi oss på
neet isteden. Det vil bli en møtedel
og tog trekning som blir sendt direkte på
Soltun sin Facebook-side kl 17:00. Her
vil du også finne en oppdatert liste 
over gevinster.

Lodd kan kjøpes på Vipps ved å søke
opp Soltun (527742) og velge lodd fra
menyen der. Der kan du også legge inn
nnavn og adresse l den som kjøper
loddet.
Slik er det også mulig å selge lodd l
andre. Premiene blir sendt i posten,
så dee blir en basar som hele Norge
kan være med på!

Så se deg l ree foran skjermen 
med en med en kaffikopp denne lørdagen, og 
bli med på digital Soltunbasar!

Kjøp lodd: Slik ser Vipps-appen ut på
telefonen når du har søkt opp Soltun.
Her kan du både kjøpe lodd l deg selv,
og selge l andre.
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Soltun-turné

I midten av februar var det lite soldat-
akvitet, så bestyreren pakket sakene
og dro på en liten «Soltun-turné» på
Sunnmøre. 
Det ble i alt 5 møter på en uke, og 
selv om vinterferien kanskje la en
demper på oppmødemper på oppmøte, ble vi en god
gjeng på hver plass. 

Jeg tror flere fikk øynene opp for 
hvor mange det faksk er som skal 
lbringe e år i førstegangstjeneste 
her i nord, og hvor vikg arbeidet på 
Soltun er.
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Det skjedde også flere ganger at folk
reiste seg eer møtet og fortalte hva
Soltun hadde betydd for dem i 
militæret. For meg ble det nok et
vitnesbyrd på at Soltun angår hver
bygd og by i Norge.

TTurnéen hjalp også godt på Soltuns
økonomi - Soltun fikk om lag 15 000
i gaver, og fast givertjeneste økte 
med ca 1000 kr månedlig. Takk l 
alle som møe opp 
- På gjensyn!

Soltun-turnéen 2020
Selv om Korona-situasjonen nok
kommer l å legge begrensninger på
turné-akviteten l høsten, ønsker
vi fortsa å komme i kontakt med
forsamlinger, foreninger, skoler og
lag som kan tenke seg et besøk fra
Soltun.Soltun.

Vi ønsker å treffe både ungdom som
kanskje skal i tjeneste i Nord, og de
som er foreldre eller besteforeldre 
l frem dige soldater, slik at veien l 
Soltun kanskje blir kortere.

Send en epost l Soltun@nlm.no





Soltun fornyes

Byggeplass: Møtesalen fungerer som snekkerverksted - Her er det første skroget l serveringsbenken
montert.

Gjennom 2019 samlet Soltun inn penger l
å pusse opp kjøkkenet. Dee ble sist gjort i
1989 - for 30 år siden. Vegger, gulv og tak 
har stå siden Soltun ble åpnet i 1971. Nå
er oppussingen i gang!
Det første som ble gjort, var å bygge en 
seserveringsbenk i matsalen. Dermed kunne 
dekketøy o.l. flyes ut av selve kjøkkenet og
gi bedre plass. Det blir også leere å servere
frokost l gjester her.
Dereer ble det gamle kjøkkenet revet, og
nå er vi så små i gang med gjenoppbygging.
Det nye kjøkkenet skal bli mer praksk, 
enkleenklere å rengjøre og mer energieffekvt.
Soltun har ha flere store strømsluk i 
lknytning l kjøkkenet som nå blir erstaet
med løsninger som vil spare tusenvis av 
kroner hvert år. Det nye
kjøkkenet vil på denne måten betale for seg
selv i løpet av få år.
EEersom Korona-viruset har gi oss en
pause fra deler av den vanlige drien, er

dee en god anledning l å ta tak i 
vedlikeholdsprosjekter. Vi håper også å få
lagt nye gulv i mesteparten av 2. etasje, 
slik at fellesareal som peisestue og møtesal
også får seg et lø.

Det er kanskje li ambisiøst å see i gang
med slimed slike prosjekt i en d med så mye
usikkerhet. Heldigvis hadde Soltun 
øremerkede midler l kjøkken når vi måe
stenge, og det gjør at vi kan bruke denne
perioden effekvt slik at vi forhåpentligvis
kommer styrket ut av den - I hvert fall når
det gjelder bygningsmassen.
Vi gleder oss Vi gleder oss veldig l å ta imot soldatene
på «nye Soltun», og håper det ikke er lenge
l.
I mellom den gjør vi bygget klart l de
neste 50 årene med soldatheimsdri på
Setermoen.



[BILDER]
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Snømåking ...Liv i peisestua

Bålkos i februarSoltun-slen: Strikkagenser, shorts, tøfler, kaffikopp



Gud eerspør ikke det du ikke har,
så vi skal ikke late som om det er
problemet.
Han spør deg om hva du gjør med det
du har. Det som Han, dypest se, har
gi deg - både av d, penger og evner.

FFor deg som ønsker å gjøre noe i Guds
rike er dee verset et løe. Kanskje 
blir du mismodig, og skulle gjerne gjort
mer, og se resultatene fortere. Nok
en gang: Gud eerspør ikke det du ikke
har! Gjør din gjerning trofast, så skal
Han velsigne den.

Om du tOm du trenger flere eksempler, les 
gjerne i Joh 6, om en gu som ga 
2 fisker og 5 brød l Jesus. Det ble mat
l over 5000. Eller i Luk 21, om en 
fa g enke som ga 2 småmynter.

Kanskje burde det ikke komme som en
overraskelse at det er slik Guds rike
funfungerer. Hadde Guds rikes fremgang
vært avhengig av hva vi som mennesker
kunne bidra med, hadde det nok endt
med 11 forvirrede menn på en elltopp
i Judea, Mat 28.

«Ser du deg fa g og ring som Rut, skynd 
deg å gå på Guds åker ut! 
SikSikkert det enn noen aks er gjemt,
som våre brødre har ganske glemt»

E.V.

Høsten er stor
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[ANDAKT]
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E-post: soltun@nlm.no
Tlf: 489 97 618
Ne: www.soltunsoldatheim.no

Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband
Styreleder: Rolf Ådne Sele
Daglig leder: Eyvind Volle
««Eåring»: Sofie Kero

Adresse: Soltun Soldatheim og
Ungdomssenter
Bjørkveien 23, 9360 Bardu



Kan du være med å støe Soltun? Vipps en gave l 527742

Takk for Guds omsorg gjennom
godt og vondt

Takk for soldatene som er med 
på å skape et godt, åndelig hjem 
på Soltun

TTakk for landet vårt, og freden 
som soldatene våre er med på å 
bevare

Takk for Guds åpenbaring i si 
ord, at Han stadig søker 
fellesskap med oss, releder og 
bygger oss opp

Be om at Gud må føre oss trygt
gjennom Korona-krisen

Be for alle som forkynner 
evangeliet, at de må få nåde l 
å tale re og sant, og at Gud 
må la arbeidet bære frukt

Be om visdom og Be om visdom og reledelse i
beslutningene som tas på Soltun

Be om at Guds navn må bli æret
gjennom arbeidet blant 
soldatene

Be for sommerdrien på Soltun,
og at soldatene snart kan få 
kkomme lbake 

[BØNNEEMNER]


