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[ BESTYRERS HJØRNE ]

Kjære Soltunvener!
Igjen er jula komen, akkurat like fort 
som den pleier. Me har no tilbakelagt 
praksishelger, INTRO, Åpen Bibelskole, 
Julebord og møtehelg. Eg kan ikkje 
hugsa at hausten har vore så oppfylt på 
nokon av dei åra eg har vore her. 

I tillegg til at det er mange arrangement 
er det også veldig mange som har vore 
innom på desse helgane. Førre helg på 
Åpen Bibelskole var me på det meste 
samla over 50 stk, på julebordet var me 
57, siste lørdagsmøte over 40 og på 
søndag formiddag var me 30 stk samla til 
frukost og møte! Dette er heilt fantastisk 
og det er utruleg kjekt å få sjå kor mange 
som har funne sin heim på Soltun 
denne hausten. Mange av desse er også 
folk som ikkje har nokon bekjennelse, 
og som ikkje har vore i nokon kristen 
samanheng før. Så no står me midt i 
misjonsmarka og får lov å så nokre korn 
inn i folk sine liv!

Og me har ikkje planar om å roe veldig 
ned etter jul. Då blir det igjen full rulle 
med diverse arrangement, og me håpar å 
fylle opp huset med mange soldatar kvar 
helg! I tillegg så startar me på eit stort 
prosjekt som de får lesa meir om lenger 
bak i bladet, nemlig kjøkkenet! 

Elles er eg også sjølv på veg inn i ei 
spennande tid. No har det snart gått 
fem og eit halvt år sidan eg tok over 
som bestyrar her på Soltun. Og no er 

snart tida komen for å takka for meg. Til 
sommaren tek eg med meg flyttelasset 
og vender snuten sørover igjen. I den 
forbindelse søker me etter daglig leiar 
i 100% stilling frå 1.8.2019. Ta gjerne 
kontakt med meg for spørsmål eller 
sjå nlm.no/nlm/jobb-og-teneste for ei 
fullstendig stillingsutlysing.  

Til sist håpar eg de framleis er med oss 
i bønearbeidet! Arbeidet her på Soltun 
er utruleg viktig, og den støtta me får frå 
alle dykk er avgjerande i arbeidet me står 
i! Eg vil ynskja dykk alle Guds signing og 
så er de velkomne innom når som helst!

Bestyrer på Soltun
Lars Inge Stautland
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Den gamle slange som kalles djevelen 
og Satan, han fører krig mot de som 
holder fast på Guds bud og har Jesu 
vitnesbyrd. Så då er mitt spørsmål til oss. 
Har du Jesu vitnesbyrd ?  Går vi rundt 
med en lukka munn, ingen hører fra vår 
munn hvem som er frelser og Herre i 
våre liv. Då vil vi ikke merke så mye til 
dragen, han lar oss være i fred , vi er ikke 
farlige kristne. 

I himmelen ble det krig, Mikael og 
hans engler stridde mot dragen og 
hans engler, men dragen tapte og ble 
kasta ut, ned på jorden ble han kasta 
og der fører han krig mot ætten til 
barnet som ble født, han som skal styre 
hedningefolkene med jernstav. Denne 
ætten skal en dag rykkes bort til Gud og 
hans trone. Blir vi med der? 

Dragens krigføring består av kamuflasje 
gjennom lokking – forførelse, tro noe 
som ikke er sant og gjennom lysten til 
mange ting som hører verden til. Dragen 

vil ta den plassen i ditt liv som Jesus vil 
ha. Dragen tapte mot engelen Mikael, 
og ble beseiret på korset av Jesus Guds 
sønn, han som ble født av ei kvinne. Det 
er denne seier som åpner opp og gir et 
nytt liv. Ved å ta imot Jesus som Herre i 
ditt liv vil vi merke og oppleve at vi kan 
seire over dragens listige angrep. 

Seieren har vi i kraften av lammets blod 
og det ord vi vitner. Holder vi oss nær til 
Gud må dragen fly ifra oss. En dag skal 
han kastes i ildsjøen, han vet han har 
en kort tid, derfor vil han søke å dra oss 
mennesker bort fra Gud og få oss i sin 
makt. Han er en tyv som kommer bare 
for å stjele, myrde og ødelegge våre liv. 
Men nå tilhører frelsen og kraften og 
riket vår Gud og makten hans salvede 
Jesus, og de som har tatt imot sønnen. 
Så når vi hører enda en gang, det er født 
dere en frelser, så var det for å gå inn 
i en kamp mot mørkets makter som vi 
var fanga av og forkynne lys og frelse til 
menneskeslekta.

 [ ANDAKT ]

Hilsen soldat i 73/74 Sankp. Tropp2 Bårebærer og sannitetstropp. 258 Sele

Åge Sele

Dragens kamp mot Jesus fra fødselen Åp,12
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[ ADVENT PÅ SOLTUN ]

En god gjeng fra Fjellheim bibelskole 
har fått den store gleden av å besøke 
Soltun ei langhelg i overgangen av 
november til desember. Ei nydelig helg 
med avslappende stemning, og et stort 
hint av jul. Helga bestod av grundig og 
god undervisning av Jørgen Storvoll og 
Endre Stene, begge lærere ved Fjellheim 
bibelskole. Vi gikk gjennom Herrens 
bønn, Hebreerbrevet og 2.Mosebok. 
Kaffen og klementinene gikk fort unna 
og drøsen hadde ingen ende. Guitar 
Hero, Partners(brettspill) og strikking var 
det det ellers gikk i. Vi fra Fjellheim har 
storkost oss! Vi har virkelig fått sett hva 
Soltun betyr for soldatene. Et hjem der 
det er plass til alle. Bokstavelig talt, når 
et par stykker måtte innta vaskerommet 
som soverom. 

Vi fikk med oss julegrantenningen på 
Setermoen, noen tok skiene på beina 
og andre plasket litt i polarbadet. Ei helg 
med intensiv hvile, noe vi alle trenger 
innimellom. Godt for både kropp og 
sjel. Til slutt vil jeg hilse med et vers fra 
salmenes bok, kapittel 23, vers 1-3. 

“En salme av David. Herren er min 
hyrde, det mangler meg ingen ting. 
Han lar meg ligge i grønne enger, 
han leder meg til hvilens vann. Han 
fornyer min sjel, han fører meg på 
rettferdighets stier for sitt navns 
skyld.”

Martine Fauske

Åpen Bibelskole på 
Soltun Soldatheim !

Elev på Fjellheim Bibelskole

Levende lys og Jul i blåfjell hørte med når det var første desember.

29.nov -        
03. des
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 [ ET LITE GLIMT FRA SOLTUN ]

UNDERVISNING

MAT...

OG SOSIALT I STUA
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Fredag 7. Desember var det julebord på 
Soltun. God mat, mange gjester og god 
underholdning i form av blant annet 
diktopplesning og skuespill gjorde at 
kvelden ble utrolig bra.

For oss soldater som har blitt smitta av 
brakkesjuka, var det fantastisk godt å 
komme på julebordet og treffe mange 
andre soldater som lider av samme 
sjuka, og spesielt trivelig var det også 
å treffe sivil befolkning. Det var derfor 

veldig gøy at det var så mange elever 
fra Fjellheim bibelskole som tok turen til 
julebordet, så det ikke bare ble grønne 
uniformer og feltprat under middagen 
og resten av kvelden.

Tusen takk til Esther-Emilie, Lars Inge og 
alle andre som stod på for at julebordet 
på Soltun ble så bra som det ble!

Julebord Soltun 2018

Andreas Risøy
Soldat ved Bardufoss

  Middag, desert, julesang og andakt av Kristian Johansen

Soldatene skåler for kongen, fedrelandet og falne kamerater

Middag, Dessert, julesang, og  andakt av Kristian Johansen
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  Middag, desert, julesang og andakt av Kristian Johansen

 Underholdning 

Middag, Dessert, julesang, og  andakt av Kristian Johansen

 Deilige kaker



8

Nytt kjøkken!
Dette blir spennande!
No er tida komen for å renovere kjøkkenet 
på Soltun. Så langt eg kan sjå har det 30-
års jubileum i 2019, og bortsett frå litt 
maling er det lite som er gjort sidan den tid. 
Då er det på tide å ta det for seg! Og når 
me først set i gang no er det mykje som 
skal gjerast. Dørene inn til matsal og stova 
blir lukka. Tak, vegger og golv må bytast. 
Det kjem ny serveringsdisk i matsalen, og 
alle maskinar må me ha nye. Dette er ein 
stor oppgradering som kjem til å kosta 
mykje pengar. Akkurat kor mykje veit me 
ikkje endå, men det blir rekna på for tida, 
og sannsynligvis må me ha ca 600.000,- 
for å dekke alle utgiftene. 

Eg har stor tru for Soltun i framtida, og 
det skal gå mange fleire soldatar inn og 
ut av dørene her, derfor treng me å halda 
bygningen ved like og me treng å ha eit 
kjøkken som er godt å jobba på. I tillegg 
så er me avhengig av eit kjøkken som 

oppfyller dagens krav. Eit nytt kjøkken kan 
òg gi endå fleire muligheiter for inntekter 
då det er lettare å laga mat til mange når 
det blir meir tilrettelagt for det.

Dette er eit prosjekt som skal 
fullfinansierast, så det blir ikkje tatt opp lån, 
og me startar ikkje med hovudarbeidet før 
me ser at pengane kjem på plass. Derfor 
treng me no støtte frå dykk! Ta kontakt 
med alle du kjenner som du trur har eit 
hjarte for Soltun og spør om ikkje dei kan 
gje ei gåve til arbeidet med kjøkkenet. 
Snakk med din forsamling om kollekten 
kan gå til Soltun ein av søndagane tidleg på 
nyåret. Eg er til og med så frimodig at eg 
ber akkurat deg om å sjå kor mykje du kan 
avsjå for å støtta arbeidet her på Soltun! 

Denne frimodigheten har me fordi me 
har stor tru for arbeidet på Soltun. Me trur 
framleis at Gud har planar for staden, og at 
soldatar også i framtida kan få møta Jesus 
her!



Dette er kun eit forslag til korleis det skal sjå ut. Det vil bli gjort 
nokre endringar. Blant anna skal kjøleskapet ut til fordel for ein 
større benk og komfyren blir halvparten så stor.

9

Dette er kun eit forslag til korleis det skal sjå ut. Det vil bli gjort nokre 
endringar. Blant anna skal kjøleskapet ut til fordel for ein større benk og 
komfyren blir halvparten så stor.

Kjøkkenprosjektet har eit eige kontonummer: 3000.40.48373
Elles kan ein gi på vipps til 527742 og merke betalinga med “Kjøkken”.  
Tusen takk på forhånd til einkvar glad givar!

Lars Inge Stautland
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Soltun - Mitt andre hjem!

Soltun Soldatheim, desember 2018

Hei, mitt navn er Anne Christine 
Viste, kommer fra Bardu og er 27 år 
gammel. Gift med Andreas Viste og 
bor i Tromsø. Til vanlig jobber jeg 
som kjøkkensjef på Fjellheim hvor 
jeg trives veldig godt og i tillegg 
sitter jeg i Soltun-styret.

Hvordan ble du kjent med Soltun?
Jeg ble kjent med Soltun da jeg var 
konfirmant i Bardu menighet. I løpet 
av konfirmantåret var jeg innom 
soldatheimen en del ganger. Etter at jeg 
var konfirmert fortsatte jeg å vanke på 
Soltun og ble kjent med Jesus der.

Hvilken betydning har Soltun hatt for 
deg?
Gjennom de menneskene som Soltun 
samler, vennskap, møtene som blir 
arrangert der og det fristedet som Soltun 
er har jeg blitt bevart i troen, fått åndelig 
føde og vært med andre kristne søsken. 
Da jeg selv var soldat på Setermoen 
kjente jeg mer enn noen gang på 
viktigheten av å kunne ha en stødig 
kristen venneflokk som samlet seg på 
Soltun og hørte solid forkynnelse og 
sang sammen. Dette er særlig viktig i et 
så hardt miljø som forsvaret kan være.
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Hva betyr Soltun for deg i dag?
Når jeg ser tilbake på alle de 12 årene 
jeg har vanket inn og ut på soltun så 
ser jeg at det har hatt og har fortsatt 
stor betydning for mitt kristenliv. Soltun 
har vært mitt andre hjem og mitt 
åndelige hjem i mange år og har hatt 
stor betydning for at jeg har blitt bevart i 
troen. Jeg brenner for at andre soldater 
og ungdom fra bygda kan få møte Jesus 
på Soltun slik jeg gjorde.

Hva tenker du er Soltun sin rolle i 
fremtiden?
Så lenge det er soldater i indre Troms 
og så lenge det er mennesker i Bardu 
er Soltun særdeles viktig både som 
misjonstasjon og som fristed for soldater 
og ungdom. Gjennom arbeidet på Soltun 
har Gud fått vise nye mennesker hvem 
han er.

Anne Christine Viste

Vi mimrer litt...

Her er et bilde fra Basaran på Soltun i 2015. Anne Christine sitter som nummer to fra 
venstre. Ellers er det Ida Elisabeth Bydall, Gunnlaug Bø og Gunnhild Mork.
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[ LIVET PÅ SOLTUN ]

Hva er det egentlig julen handler om? Noen 
ganger kan det virke som at det er nissen 
vi feirer i jula. Bare tenk på alle julesangene 
som handler om han… Eller er det glede, 
julefred og gavmildhet det 
handler om? Handler julen om 
å spre litt ekstra varme til de 
som trenger det?

Det er fint å se at mange 
tenker litt ekstra på andre og 
på de som har det vanskelig i 
jula. Men jeg vil ikke først og 
fremst si noe om at vi skal gi, 
men hva vi har fått. 

Hvis du tenker over det, er 
egentlig alt du eier og har, en 
gave fra Gud. For alt er hans. 
Og fra ham, og ved ham og til 
ham er alle ting. Rom 11,36 Og 
har du fått noe, hvorfor skryter 
du som om det ikke var en gave? 1.Kor 
4,7 Det er Gud som har gitt oss overflod. 
Ja, overflod til all god gjerning. (2.Kor 9,8) 
Det er han som har velsignet oss med 
muligheten til å dele med andre. 

Og størst av alt: det er han som har gitt oss 
barnekår hos seg gjennom sin sønn Jesus. 
Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får 
kalles Guds barn, ja, vi er det! 1.Joh 3,1

«Gud sin egen Sønn oss gav nå ved 
juletider. Derfor går et lovsangshav over 
verden vide. Derfor fra det høye kor lyder 
det her nede: Gi, det er din sak på jord, gi, 

og gi med glede!»

Vi skal gi, fordi han har gitt 
oss alt. Og elske, fordi han har 
elsket oss først, og vist oss hva 
kjærlighet er. For; hva kjærlighet 
er, har vi lært av at Jesus ga sitt 
liv for oss. Så skylder også vi å 
gi våre liv for våre søsken. 1.Joh 
3,16

La oss minnes, at alt er en gave 
fra Gud. Og i takknemlighet 
dele med andre. La oss huske 
at Frelsen er den største gave, 
glede oss over at navnet vårt 
er innskrevet i himmelen (Luk 
10,20) og dele denne gode 

nyheten med andre.  

På grunn av at han har elsket oss først, skal 
vi elske hverandre. (1.Joh 4,19) Ikke i tomme 
ord, men slik Jesus selv har elsket oss; 
 i gjerning og sannhet. (1.Joh 3,18)

Julen handler om at vi har fått alt av Gud. 
Og størst av alt, hans sønn.

Noen julerefleksjoner

Esther-Emilie Steilbu

Vi skal gi, 
fordi vi har 
fått alt
og elske 
fordi han 
har elsket 
oss først

Ønsker deg en god jul!



Takk for alle soldatene som kom-
mer til Soltun i helgene og be om at 
det må komme enda flere.

Be om at Soltun må få være et sted 
der mennesker kan få bli bedre 
kjent med Jesus. 

Takk for alle soltunvenene rundt 
omkring i landet og all støtte og 
hjelp Soltun får.

Takk for «Soltunveteraner» og 
støtten organisasjonen gir oss både i 
bønn og økonomi! 
 Be om at mange må melde 
seg inn og at pengene de samler 
inn må bli brukt godt i arbeidet på 
Soltun.

Be om at de kristne soldatene 
rundt omkring i leirene må bli 
bevart i troen på Jesus.

Be om at “Høstens Herre må 
sende ut arbeidere” og at Soltun 
må få både bestyrer og ettåring 
fra høsten av.

Be om at Soltun må få være til 
velsignelse for bygda, og at flere 
på Setermoen må ta imot Jesus 
som sin frelser.

Be for kjøkkenprosjektet og 
økonomien på Soltun.

Takk Gud for at han er med, og 
holder sin vernende hånd over 
oss. 

Vær alltid glade, be uavbrutt, takk 
Gud under alle forhold! For dette er 
Guds vilje med dere i Kristus Jesus. 
1.Tess 5,16-18
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[ BØNNEEMNER ]

Med takk og Bønn

Ønsker deg en god jul!
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[ ANNONSER | 

WWW.STRÅFOR.NO

Vi støtter Soltun!

www.advkontor.no

Tau Auto AS
Alt innen  

reparasjon av bil

Tlf.: 51 74 65 90

post@tauauto.no

4120 Tau

Denne annonseplassen kan bli din!
Ta kontakt på soltun@nlm.no



Oppslagstavla

Lørdagsmøter  20:00 
Det er møte på Soltun hver lørdag 
kl. 20:00. Vi spiser kvelds 19.00. 
Stikk innom, eller husk på oss i 
bønn. Velkommen! 

Bibelgruppe hver 
tirsdag på Soltun  
Minner om at det er bibelgruppe 
på tirsdager kl.19.00 på Soltun. Ta 
kontakt på 77 18 12 04 dersom du 
trenger skyss. Husk på oss i bønn!  

Gi akt! 
Gi Akt! har 4 nr per år, ca 1200 eksemplarer i 
opplag og et frivillig abonnement på kr. 150,- 
som løper til du sier det opp.

Årgang: 50

Redaktør: Lars Inge Stautland 
Design: Esther-Emilie Steilbu 
Trykk: Våge Multimedia AS

Org.nr: 979.050.224 MVA 
Kontonr: 8220.02.91766

Tlf: 489 97 618 
E-post: soltun@nlm.no 
Web:   www.soltunsoldatheim.no

Eier: Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM 
Styreleder: Kristin Bakeng Olufsen 
Bestyrer: Lars Inge Stautland 
Ettåring: Esther-Emilie Steilbu

Adresse: Soltun Soldatheim og  
 Ungdomssenter 
 Bjørkveien 23, 9360 Bardu

Andre aktiviteter 

 
4.-6. Januar  
starter vi opp igjen etter jul.  
 
18.-20. jannuar 
 er det Vision på Nordborg. 

25.-25 januar  
får vi besøk av noen elever fra 
Fjellheim som har praksis på Soltun 
 
5.-10- februar  
er det møteuke  
med Stein Raunehaug 
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Denne annonseplassen kan bli din!

[ OPPSLAGSTAVLA ]



Hei, eg heiter Håkon Nese og kjem frå 
Orstad, ei bygd på Jæren i Rogaland. Eg 
er 20 år, har gått på Tryggheim VGS, og 
i fjor gjekk eg på Fjellheim Bibelskole. På 
Fjellheim hadde me praksis ulike plassar, 
og eg var så heldig at eg fekk lov til å 
ha praksis på Soltun omtrent ei helg 
i månaden. Allereie då visste eg at eg 
skulle inn i Artilleribataljonen til hausten, 
og ynskja å bli kjent med Soltun og 
arbeidet der før eg hadde innrykk. 

Både i fjor og i år har eg hatt gleda av å 
få bli kjent med mange nye menneske 
på Soltun. Her får eg treffa andre som 
deler same tru som meg sjølv. Etter 3 år 
på Tryggheim og et år på Fjellheim, kan 
ein vel seia at eg kanskje tok det litt for 
gitt at eg skulle ha eit kristent fellesskap 
rundt meg heile tida. Etter nokre månader 
i militæret har eg lært meg i større grad 
å setja pris på det kristne fellesskapet. Eg 
ser kor viktig det er å ha ein plass som 
Soltun der ein kan dela tru i lag med 
andre kristne.

Etter lengre periodar i felt er det spesielt 
godt å koma til Soltun. Å få høyra Guds 
ord på eit møte eller i bibelgruppa gjer 
noko med meg. Eg får på ny ein lyst til 
å verta meir kjent med det som står i 

bibelen etter at det ikkje har vært så 
mykje påfyll å få i felt. Eit uttrykk som eg i 
år har fått sjå stemmar godt når det gjeld 
åndeleg føde er «Et du deg svolten eller 
sveltar du deg mett?».

I tillegg til å vera ein plass der ein får 
påfyll og treff nye og kjente, er Soltun 
ein plass der ein kan få kvila. Kvila frå 
livet på kasernen og den daglege tenesta. 
Soltun vert som den heimen ein ikkje 
har i militæret. Alt i alt, er Soltun ein 
fantastisk plass der både eg som kristen 
kan få styrka trua mi og fleire som ikkje er 
kristne kan få eit møte med Jesus. 

Jesus svara: «Det står skrive: Mennesket 
lever ikkje av brød åleine, men av kvart 
ord som går ut frå Guds munn. » 
Matteus 4:4

Avsender: Soltun Soldatheim, Bjørkvn. 23, 9360 Bardu

Soltunprofilen

Håkon Nese


