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Bestyrers hjørne

Bestyrer på Soltun

Kjære Soltunvenner!
Nok ein gong går vinteren fort og me 
er allereie komen halvegs ut i mars når 
eg no sit her og skriv dette. Som vanleg 
går det litt opp og ned med med antallet 
soldatar på møta og arrangementa våre, 
og etter jul har det vore veldig mykje opp 
og ned. Mange øvelsar, permar, og my-
kje helgeteneste har gjort at det ikkje er 
heilt like fullt hus som det var før jul, men 
framleis er det sjeldan det er under 20 
stk på kveldsmøtet på laurdagen. Så viss 
me samanliknar med tidlegare år er det 
framleis veldig bra! Også på bibelgruppa 
er det godt oppmøte! Mange kjem in-
nom og er interessert i å lære meir om 
Guds ord.

Når det kjem til kjøkkenet så går det 
framover med innsamlinga! På litt under 
2 månader har det kome inn 160.000,- 
og me har forhåpningar om at det kjem 
endå meir framover. Blant anna har me 
planar om eit «kjøkkenløp» i forbindelse 
med basaren 27. april. Då håpar me at 
soldatane greier å få tak i mange spon-
sorar som kan være med og finansiere 
kjøkkenet. 

Og så spørst det vel om ikkje også 
bestyraren må ut og springe… Så der-
som nokon har lyst å få ein godt lubben, 
passe lat Bømling til å springe seg forder-
va rundt omkring i sentrum på Seter-
moen, så kan de senda navn, telefon-
nummer og beløp til soltun@nlm.no eller 
i posten. De kan sponsa med rundebeløp 
eller ein fast sum. Runden er 750 meter 
og me skal springa i 1 time.

Elles går me ein spennande vår i møte. 
Me håpar på mange fine dagar med 
soldatane både inne og ute! Årets kull 
har vore veldig flinke å invitera med seg 
venner frå leiren opp hit, så me har store 
forhåpningar for at me også utover våren 
kan få lov å fortelja litt om Jesus til dei 
som endå ikkje har fått høyre.

Til sist vil eg takka alle som støtter arbei-
det her på Soltun. Me treng kvar krone 
også til den daglige drifta, og det som de 
er med og gjer, sørgar for at me kan få 
bygge opp eit godt kristent miljø for alle 
som kjem innom her på Soltun! Takk for 
alle gåver og all bøn!
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[ PÅ DEN ANDRE SIDE ]



Jeg gjør, tenker og sier ofte ting som 
jeg angrer på. Som var teite. Som var 
egoistiske. Ja, av og til som var direkte 
ondskapsfulle. Og når jeg har gjort disse 
tingene kan det være vanskelig for meg å 
vende meg til Gud. Jeg føler meg skitten, 
dårlig, uverdig. Jeg tenker «Gud, du vil vel 
ikke ha meg lenger nå. Dette var dråpen. 
Dette var for dumt, for ille til at du vil tilgi.»

Men Bibelen forteller om mennesker som 
gjorde, sa, tenkte uendelig mye dumt. Som 
tråkker i baret gang etter gang. Som gjør 
ting som er teite. Egoistiske. Ja, direkte 
ondskapsfulle. Mennesker som tilsynela-
tende gjorde mye verre ting enn meg. For 
eksempel, israelsfolket. I Dommernes bok 
kan jeg lese hvordan dette folket, Guds 
eget folk, gang etter gang vender seg bort 
fra Gud. De følger andre guder. De følger 
sine egne lyster og sitt eget hjerte. Og det 
går ikke så bra. Men så får jeg også lese 
hvordan Gud møter dette folket, disse idio-
tene som vender seg bort gang etter gang. 
Disse idiotene – som egentlig ligner litt på 
meg.

I Dommerne kan vi lese om hvor håpløse 
de var. De vender seg bort fra Gud igjen 
og igjen. Han som hadde frelst dem ut av 
Egypt, ut av alle trengsler, han som hadde 
holdt dem i live. De forlot ham og fulgte 
gudene som de andre folkene tilba. Så står 
det at Guds vrede flammet opp mot dem, 
fordi de hadde valgt ham bort. Israelit-
tene havner i vanskeligheter. Og så roper 
de til Gud. De bekjenner sine synder for 
ham, men Gud svarer: «Dere forlot meg 
og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke 
berge dere mer. Gå å rop til de gudene 

dere har valgt dere! La dem frelse dere nå 
i nødens stund.» (Dom 10, 13-14) So far, 
so bad. Eller? Avsnittet stopper ikke der, 
heldigvis: «Da sa israelittene til Herren: «Vi 
har syndet. Gjør med oss som du synes er 
best, bare du vil hjelpe oss denne gangen!» 
De fjernet de fremmede gudene som de 
hadde hos seg, og tjente Herren. Da holdt 
han ikke ut å se på Israels nød.» (Dom 10, 
15-16)

Han holdt ikke ut. Når folket vendte seg 
til ham, får vi se Guds hjerte. Selv om de 
hadde glemt ham, forlatt ham – og kom 
til å gjøre det igjen – så viser han godhet 
og nåde mot dem når de vender seg til 
ham. Slik er det også for meg. Når jeg har 
syndet, så skal jeg få bekjenne det til Gud, 
vende meg bort fra synden, og vite at han 
vil ta i mot meg. At han har omsorg for 
meg, til tross for alt jeg har gjort. Jeg får 
komme tilbake til Ham!

Jeg får komme tilbake!

Jan Magnus Fauske Lillebø 
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 [ ANDAKT ]
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Jeg heter Simon Neerland, for tiden 19 
år og er Mandalitt på fulltid. En Mandalitt 
er en fra Mandal og ikke en stein eller 
sykdom som romkameratene mine 
tror. Mandag 6 august i fjor hoppet jeg i 
sherocksa og reiste langt bort fra alt som 
er kjent, til pappas glede for at nå skal jeg 
bli mann, og til mammas store fortvilelse 
for at jeg blir voksen for fort!

Selv om man er i 
militæret trenger 
man å være i et 
felleskap. Man kan 
kanskje tenke at 
man er i et felleskap 
i leir, og det er man 
jo forsåvidt, men 
sannsynligvis ikke i et 
veldig åndelig et.  
I Bibelen har Gud sagt at det ikke skal være 
en dans på roser å være kristen. Jeg har 
selv merket at det kan være vanskelig å 
være en ”aktiv” kristen i leir, og jeg har en 
følelse av at jeg ikke er den eneste. 

Jeg hadde hørt om Soltun før. Min eldre 
bror gikk der i fjor, og farfar var med på å 
bygge det opp. Jeg hadde hørt at det var 
digg å være der i helgene, masse fine folk, 
møter, lovsang, og å bare være der.  

Så og si hver fredag etter jeg er ferdig 
med ukas oppgaver pakker jeg med meg 
det mest nødvendige og stikker opp til 
Soltun, og der blir jeg ofte frem til søndag 

ettermiddag. Jeg finner 
meg ett rom og går opp 
trappa og blir ønsket 
velkommen av Esther-
Emilie og Lars Inge og de 
andre som er der. 

Når jeg er på Soltun får 
jeg en følelse av at jeg blir 
sett, og at jeg kan være 

akkurat som jeg er, som er så mye i fokus 
i disse tider. Jeg har fått meg et felleskap 
og en forsamling som jeg ikke hadde klart 
meg uten. Å få komme på Soltun helg 
etter helg hvor det diskes opp med mat og 
møter er helt fantastisk.

Hilsen fra en soldat

«Når jeg er på Soltun får 

jeg en følelse av at jeg blir 

sett, og at jeg kan være 

akkurat som jeg er»

Kanskje var det strikkegleden på Fjellheim bibelskole som smittet over på noen av soldatene, tidligere i vinter. 
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APROPOS MAT! Det går sanne rykter om at 
det er planer om et nytt kjøkken på Soltun, 
men som alle kanskje skjønner så drives jo 
denne eneste kristne soldatheimen i Norge 
også av penger. 

Man skal ikke sett penger før Gud, men for 
å sette Gud foran alt, som vi skal gjøre, må 
man være i stand til å tenke klart , og for å 
tenke klart så må man ha mat, og for å lage 
maten må man ha ett kjøkken, og for å få ett 
kjøkken må man montere det opp, og for å 
kunne montere opp kjøkkenet må man ha 
kjøpt ett kjøkken, og for å kjøpe ett kjøkken 
sier det seg selv at man må ha penger til å 
kjøpe det kjøkkenet man har tenkt å ha... 

Soltun er gull verdt og jeg anbefaler alle å 
være med på å finansiere ett kjøkkenskap 
eller ei skuff, kanskje til og med en stol eller 
en komfyr eller kanskje bare ei benkeplate. Gi 
i pose og sekk fordi Soltun har gitt oss noe 
som er 1000 ganger mer verdifullt enn ett 
kjøkken. Soldater får ett år på en plass hvor 
man kan være i ett kristent fellesskap som 
betyr alt for troa videre i livet. 

Matteus 18:20 ”For hvor to eller tre er samlet 
i mitt navn, der er jeg mitt iblant dem.”

Ordspråk 27:17 ”Jern skjerpes ved jern, og en 
mann slipes ved å omgå andre.”

Simon Neerland

En gang var strikking en mannlig 
greie, samfunnet forandrer seg, det 
har synet på strikking også. Menn 
kan strikke de også, det tar bare litt 
tid å lære seg det. I første verden-
skrig hang røde kors i amerika opp 
plakater hvor det stod “Our boys 
need sox, knit your bit”.



Om formiddagen 25. juli 2017 svinger jeg 
inn til Madlaleiren og parkerer på utsid-
en av vakta der. Jeg får en liten klump i 
halsen når jeg ser min eldste sønn rusle 
mot vaktbua, alene, i sivile klær, med en 
bag hengende på ryggen. Han skal inn til 
12 måneders førstegangstjeneste. Mange 
tanker går gjennom hodet mitt dette øyeb-
likket. Stolthet, spenning, glede, frykt, usik-
kerhet, forventning. 

1996/1997 var jeg selv 
inne til førstegangstje-
neste. Jeg var på Bardu-
foss flystasjon og hadde 
min tjeneste i luftver-
nartilleriet. Man havner jo på rom med fem 
andre ukjente unge soldater, som nødven-
digvis ikke har samme bakgrunn, holdning 
og tro som en selv. Man lever tett. Man 

opplever mye. Man blir godt kjent. Man blir 
venner. Man blir uvenner. Man blir påvirket 
av hverandre i en eller annen grad. Man 
havner borti situasjoner og må ta endel 
valg. Valg som har med tro og identitet å 
gjøre. Det kan være tøft for en kristen ung 
mann å stå for sin tro i en slik sammen-
heng, - men det trenger ikke være det.

Etter rekruttperioden får jeg vite at min 
sønn skal til Bardufoss og avtjene resten av 
tjenesten sin der. På samme sted som sin 
far. Det første jeg tenker da er: “Soltun. Det 
er ikke langt til Soltun. Håper han vil bruke 
Soltun. Dette går bra!” 

Min far var i militæret på Setermoen 
1973/1974, og var mye på Soltun. Han ble 
en kristen i den perioden. Jeg var selv mye 
på Soltun det året jeg var i militæret. Nå 
var det tid for 3. generasjon soldat Sele på 
Soltun.

Som far til en kristen soldat, var det en 
enorm trygghet å vite at Soltun Soldatheim 
eksisterer. At det fins en trygg og god plass 
å komme til, der en kan møte sirka like-
sinnede. Et sted som tilbyr hvile for sjel og 
kropp. En plass som gir påfyll av det vik-
tigste. En plass der det er naturlig å synge 

kristne sanger, be 
og snakke om Bi-
belen.

Det er sikkert flere 
fedre på ca min 
alder som i disse år 

sender sønner og døtre inn til førstegang-
stjeneste. Noen av oss får et urolig pap-
pahjerte, - for vi vet hva de møter. Mange 
havner i Indre Troms. 
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“Soltun. Det er ikke langt 
til Soltun. Håper han vil 
bruke Soltun. Dette går bra!” 

Pappahjerte med hvilepuls?



Jeg anbefaler soldatene sterkt å benytte 
Soltun, for det kan få uant god betydning 
for resten av livet. Jeg er sikker på at det 
fikk betydning for min sønn!

Jeg vil også anbefale oss foreldre til å 
støtte opp om driften av verdens mest 
betydningsfulle soldatheim! 
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Pappahjerte med hvilepuls?
Rolf Ådne Sele
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“Kjøkkenløp” og basar
De aller fleste har nok nå fått med seg at 
vi planlegger nytt kjøkken på Soltun. Vi er 
rett og slett nødt til å ha det for å kunne 
fortsette driften. 

Lørdag den 27. april skal vi derfor 
arrangere  “kjøkkenløp” i Setermoen 
sentrum. Det fungerer akkurat som et 
misjonsløp, der soldater og andre fra 
området som er glad i Soltun, skaffer seg 
sponsorer. Både venner, familie, bedrifter 
og lignende. De som springer kan enten 
bli sponset med rundebeløp eller et 
fastbeløp.

Til deg som leser dette, vil jeg be om at 
du husker på oss i bønn. Dette er også en 
mulighet til å gjøre Soltun litt mer kjent 
i lokalsamfunnet, siden vi blir å springe 
nede i sentrum. 

Senere på dagen (16:00) blir det Basar. 
Der blir det premie til bla. den som har 
sprunget lengst og den som har samlett 
inn mest penger til prosjektet under 
løpet tidligere på dagen. Det blir middag 
i forrkant av basaren for de som ønsker 
det. Kaffe, kaker, andakt, sang, utlodning 
og god drøs hører selvfølgelig også med.  
 

Så sett av dagen og kom til 
Soltun. Dette tror vi blir bra!

Esther-Emilie Steilbu

Hvis du skulle ønske å gi en gave, 
er  kontonummeret til  
kjøkkenprosjektet   3000.40.48373 

Vipps 527742



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 soltunvennene 
rundt omkring i landet og all 
støtte og hjelp Soltun får.

Takk for «Soltunveteranene» 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 og at de  
kan få være klare lys der de er.

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, 
kommende arrangementer 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

9

[ BØNNEEMNER ]

Med takk og Bønn
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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

Tømrer- & Vaktmestertjenester
Kongleveien 6A
4072 Randaberg
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Denne annonseplassen kan bli din!

[ NOEN FÅ GLIMT FRA ÅRET ]



Bare ta kontakt hvis du lurer på noe

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  
Minner om at det er bibelgruppe på 
tirsdager kl.19.00 på Soltun. Ta kontakt 
på 48997618 dersom du trenger skyss. 
Husk på oss i bønn!  

Oppslagstavla
Andre aktiviteter 

27. april  
Soltunbasar og ”Kjøkkenløp”!  
 
1.-5. mai 
Utreisehelg Fjellheim

10.-12. mai 
Soldatweekend på Karalaks 
og til Soltun kommer det noen  
elever fra Fjellheim på praksis. 
 
 

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.
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