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[ PÅ DEN ANDRE SIDE ]

Bestyrers hjørne
Kjære Soltunvener!
No er tida komen for meg til å ta farvel
med Soltun, Setermoen og Nord-Norge.
Det føles ganske merkelig å skulle
reise herifrå no. På denne tida for 6 år
sidan satt eg her og fekk opplæring
i arbeidsoppgåvene til bestyraren
på Soltun. Lite trudde eg då at det
skulle gå 6 år før eg no sit her og skriv
«dimmehelsinga» mi.. Det har vore
nokre veldig innhaldsrike år, og eg er
veldig takknemlig og glad for all den
tida eg har fått i arbeidet her på Soltun,
i Regionen(NLM sitt arbeid i nord), og
generelt alt folket i bygdene rundt her
som eg har fått bli kjent med. Desse åra
har vore til stor velsigning for meg, og eg
håpar og trur at eg òg har sett nokre spor
både i bygget, bygda og dei folka som
har vore innom på Soltun.
I skrivande stund er det to veker til eg
pakkar tinga mine i bilen og køyrer
sørover. Det blir to spesielle veker. Det
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er mange avslutningar, mange farvel
som skal seiast og mykje arbeid som skal
avsluttast. Samtidig som det er veldig trist
å forlata plassen er eg veldig klar for å
ta laus mot nye utfordringar. Når eg no
dreg sørover, gjer eg det med ganske
mykje meir enn når eg kom nordover.
For 6 år sidan fekk eg flyttelasset mitt i eit
par koffertar på eit fly og kom nordover
med tanke på å jobba, leva og ha mi
teneste her på Soltun i eitt år før eg skulle
vidare. Slik gjekk det derimot ikkje, og no
reiser eg mykje «rikare» sørover.
Med på lasset har eg mange ting som
eg kan takke Soltun og miljøet her
for. Gjennom åra her har eg fått gode
erfaringar med både misjonsarbeid,
bedriftsleiing, økonomi og personalleiing.
Eg har fått mange venner og gode
bekjentskap i bygda her, mykje musikalsk
erfaring gjennom deltaking i diverse
kor og musikklivet generelt. Eg har fått
bli kjent med mange brødre og søstre
i Kristus, og sit igjen med gode venner

[ PÅ DEN TREDJE SIDE ]

over heile landet! I tillegg må eg vel
kanskje også takke Soltun for at eg i dag
sit her med ring på fingen og til neste år
skal få gifte meg med ei fantastisk jente
som eg traff på kurs for eit par år sidan.
Altså mange gode ting å ta med seg
sørover!
Eg kan også reise herifrå i god tru på
at eg forlèt Soltun i gode hender. Som
kanskje mange har fått med seg har
Eyvind Volle takka ja til stillinga som
bestyrar på Soltun. Både eg og styret
har god tru for at han er rett mann til
jobben, og eg vil ynskja han all mulig
lykke i tida framover! Vær gjerne med

Når det kjem til givartenesta på Soltun
har eg store nyheter!! Det er no enklare
enn nokon gong å registrere seg som
fast givar! No treng du berre å gå inn
på nettsida vår, trykke «Støtt Soltun»
og registrere deg så går resten av seg
sjølv! I denne tida med innsamling til
nytt kjøkken er det fort at det går ut
over dei vanlege inntektene våre, og
sjølv om me ikkje ligg veldig mykje
dårlegare an enn i fjor, så treng me å

og be for både han og kona, og Sofie
Kero som skal væra ettåring til neste år!
Til slutt gjenstår det berre å takke
alle i både noverande og tidlegare
Soltunstyrer, alt misjonsfolket, soldatar,
og alle andre som har hjulpet til med og
nytta seg av arbeidet her på Soltun. Takk
for alle gode samtalar, all god hjelp,
gode minner og godt fellesskap. Takk
og farvel! De kjem til å bli djupt sakna!
Med hjarteleg helsing
Lars Inge Stautland
-snart tidlegare bestyrar

auka inntektene våre lit. Derfor er me
veldig takknemlige for alle gåver også
til den vanlege drifta! Som vanleg er
kontonummeret vårt 8220.02.9176.
Dersom nokon av dykk ynskjer giro,
kan de ta kontakt med oss og så sender
eg det i posten.
Tusen takk til alle de som støttar oss i
bønn og med økonomiske midlar!
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[ TUR TIL LAKSELV ]

Soldatweekend på Karalaks
Helgen 10-12. mai møttes soldater som både
tjenestegjør i Indre-Troms og Finnmark til
soldatweekend på Karalaks utfor Lakselv.
Soldatweekend-samlingen var et samarbeid
mellom Soltun og Militært kristent fellesskap
(MKF). Hensikten var å skape et møtested og
utvide fellesskapet til de som tjenestegjør
ved Garnisonen i Porsanger (GP) og
Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).
Undervisning om livet med Gud
MKFs reisesekretær Jostein Senumstad
underviste i løpet av helgen. Undervisningen
berørte temaer som hvordan Gud taler til
oss og hvordan vi kan få hjelp av Gud til å
ta valg i livet. Undervisningen ble forsterket
av korte videoer. Det ble poengtert at Gud
tar imot oss og elsker oss uavhengig av våre
prestasjoner. På samme måte er det viktig at
vi også aksepterer og elsker oss selv. Deretter
blir det lettere å elske andre. Det handler om
å være deg selv, med feil og mangler og ha
tillit til at Gud vil jobbe med deg.
Fra tur og bading til fisking
På dagtid valgte deltakerne blant flere
forskjellige aktiviteter. Karalaks gir en
smakebit av den flotte naturen i Finnmark
og leirstedet er omringet av både vann og
åpent landskap. Flere gikk tur og utforsket
nærområdet guidet av en av de ”lokale”
representantene.Siden isen på vannet var i
ferd med å smelte, var det også noen som
fyrte opp badstu og supplerte med isbading
i den fine midnattsola. Noen fisket også i det
nydelige været.
Vitnesbyrd og deling
Etter undervisningen delte soldatene egne
vitnesbyrd og erfaringer om hvordan Gud
har vært med dem både i tjenesten og
utenfor.
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MKFs reisesekretær delte fra sin
tid i Forsvaret, men også om erfaringer
som misjonær i Afrika. Det ble blant annet
trukket frem interessante skildringer om
kulturforskjeller og hvordan Gud berørte
mennesker der. Dette underbygget temaet
at som kristne trenger vi ikke å frykte det
onde.
Lang kjøretur var verdt det
Det tar over åtte timer å kjøre fra
Setermoen til Karalaks en vei. Dette ga
mye tid til å bygge relasjoner underveis
og oppdage nye reiseruter. På tross av
den lange turen er det kommet flere
positive tilbakemeldinger. Soldater
sier de opplevde helgen som en
velsignelse og en hyggelig forandring fra
soldathverdagen. Flere anbefaler at dette
bør gjentas og den lange kjøreturen var
verdt det.
Foreløpig er MKF og Soltun positiv til å
vurdere å planlegge noe tilsvarende neste år.

[ TUR TIL LAKSELV ]
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[ KJØKKENOPPDATERINGER OG BASAR]

Takk til MKF

Gjennom dei siste åra har me hatt eit
nært samarbeid med Militært Kristent
Fellesskap. Gjennom stand på UL,
mange gode samtalar, tur til England for
å besøka soldataheimar der, og no sist
soldatweekenden på Karalaks har me
knytt eit endå nærare band til dei. På

årsmøtet sitt 27.04. beslutta MKF å støtte
kjøkkenrenoveringa på Soltun med kr
50.000,- For dette ynskjer me på Soltun
å retta ein stor og varm takk til MKF! Me
gleder oss til mykje godt samarbeid også i
framtida, og inviterer gjerne på både kaffi
og noko å bita i når det nye kjøkkenet er
på plass!

Kjøkkenløp og basar
Laurdag 27. april var tida komen for ein stor
festdag på Soltun. Me som jobbar her hadde
jobba mykje og var både engestelege og
spente på oppmøtet, gjennomføringa og
resultatet på denne dagen. I ettertid ser me at
det var ingen grunn til å bekymra seg, for du
verden for ein dag det blei!
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Me starta dagen i Setermoen sentrum, der
17 stk. var med og sprang til inntekt for nytt
kjøkken til Soltun. Endå fleire møtte opp og
var med og heia. Totalt samla løparane inn like
over kr 130.000,- noko som er heilt fantastisk!
Ein stor takk til alle, både de som sprang, og
de som sponsa!

Deretter gjekk turen opp til Soltun. Her hadde
ein praksisgjeng frå Fjellheim laga middag, og
stod klar til å servere til alle som hadde tatt
turen innom! Folk fekk tatt seg ein dusj og var
snart klar for neste post på programmet, nemlig
basaren.
Og det blei òg ein festkveld utan like. Over
70 stk. tok turen til Setermoen denne
laurdagsettermiddagen. Me fekk høyra tale av Alf
Tråsdahl, song av Linda Tråsdahl og Rolf Ådne
Sele, og det var mange som hadde bakt kaker
og tatt med seg, så me lei ikkje naud i matvegen,
denne dagen heller! På basaren kom det inn like
over kr 20.000,- til drifta av Soldatheimen.

Statusrapport
Då eg sjekka prosjektkontoen tidlegare i dag såg eg at me snart rundar
400.000,- innsamla kroner. Me er utruleg takknemlig for alle som har bidratt
med pengar til prosjektet! Framleis må me ha ca 200.000,- før me er klare
til å byggja. Spørsmålet no er korleis me skal få inn dei siste pengane. Det
hadde vore fantastisk dersom den nye bestyraren kunne kome hit og det
meste er klart til å begynne bygginga av det nye kjøkkenet. Derfor lurer me
no på om det er nokon av dykk som har nokon gode idear til korleis me
skal samle inn dei siste midlane. Eg tar snart ferie og får dessverre ikkje meir
tid til å jobbe med prosjektet. Men kanskje du kan ha eit Soltun-møte, eller
du har ein strålande idé til andre måtar å få inn pengane på? Då håpar me
at du tar kontakt med oss på telefon 48997618 eller mail soltun@nlm.no.
Ellers er det berre å gjennomføra og overføra pengane til 3000.40.48373
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[ANDAKT]

Korsfestet med Kristus
”Vi vet at vårt gamle menneske ble
korsfestet med ham for at syndelegemet
skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal
være slaver under synden” Rom 6:6
Dette verset har virkelig fått kaste vårlys
over livet den siste måneden, trøst og
glede i en tid hvor Guds Ord har virket
både tungt og tørt. Tenk, vårt syndelegeme
ble korsfestet med Kristus. Da Kristus
døde, hang mitt liv der sammen med ham,
der fikk det sin dom.
Jeg var ”gift” med synden, men da jeg tok
imot ham og døde med ham ble dette
båndet brutt, og jeg ble oppreist med
Kristus så jeg kan bære frukt for ham.
(Rom 7:1-4)
Syndens bånd ble brutt ved dommen,
derfor skylder vi ikke kjødet noe, så vi
skulle leve etter kjødet. (8:12) Vi ble født til
et liv med Gud.
“Derfor, om noen er i Kristus, da er han en
ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er
blitt nytt.” 2Kor 5:17
Om enn synden i oss skulle dømme oss
og anklage oss så har loven ingenting den
skulle ha sagt. Den er oppfylt til minste
tøddel ved Jesu liv. Det liv jeg får regne
som mitt.

vender, dermed er jeg fri.
Møt meg da på Golgata, Jesus skal min
sak antage! Hvem vil meg anklage?
Dette budskapet skal vi få glede og fryde
oss over, her finner vi frelse og fred for
vår sjel, her ligger kraften til et hellig liv,
ved å tilegne seg evangeliet om Kristus,
hans død og oppstandelse. Herfra springer
all lyst til å lyde Guds bud og gjøre hans
vilje. Måtte vi alle bli i dette evangelium,
bli i Ham, og ikke bygge på vår egen
rettferdighet. Måtte vi alle by våre lemmer
fram som rettferdighets våpen for Gud.
(6:13)
”Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi
kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre,
er så mye mer verd. For hans skyld har jeg
tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg
kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke
med min egen rettferdighet, den som er
av loven, men med den jeg får ved troen
på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn
av troen,” Fil 3:8-9
Sigurd Brennsæter, Hurdal
Stormeskadronen 3 / Panserbataljonen

”Slik skal også dere regne dere som døde
for synden, men levende for Gud i Kristus
Jesus.” Rom 6:11
Hvem vil meg anklage og for dommen
drage Hen til Sinai?
Synden jeg bekjenner, meg til Jesus
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Sigurd Brennsæter

[SOLTUNPROFIL ]

Hilsen fra Panserbataljonen
Hei hei, me er Olav Berger og Lars Fredheim Hodne. Me er 19 år og held til i
Kavalerieskadronen i Panserbataljonen på Setermoen, og hadde to heilt ulike
utgangspunkt med tanke på Soltun. Olav hadde aldri høyrt om Soltun, medan
Lars hadde høyrt ein del om det gjennom Tryggheim VGS.

Lars Fredheim Hodne.
frå Bryne i Rogaland

Soltun har vore eit stort
lyspunkt i den militære
kvardagen her oppe.
Ein moglegheit til å
koma seg ut av leir og
ut av senga på kaserna.
Soltun har vore ein stor
kontrast til eit ellers
varierande miljø i leir.
Det har vore godt å
koma opp til eit trygt og
godt miljø, om det er i
helga eller bibelgruppe
på tirsdagar.
Tidlegare har den
kristne trua og kristne
fellesskapet kome av
seg sjølv for meg som
har gått på Tryggheim. I forsvaret må du
stå på eigne bein og ta ansvar for trua di
sjølv. Eg har aldri vore med på bibelgruppe
før, så det har gitt meg mykje inspirasjon
og lærdom om Gud. Eg har innsett kor
viktig Gud er for meg, og kor viktig det er
med eit kristent fellesskap.
Me har trua på at Soltun har eit stort
potensiale, og me trur Soltun kan samla
fleire kristne frå leirane i området. Heia
Soltun!

Olav Berger

frå Skedsmokorset i Akershus

Jeg fikk høre om
Soltun via Lars og
noen andre kjekke
karer i Kavesken.
Da tok jeg sjansen
og slang meg med.
Det er jeg veldig
glad for. På Soltun
er det mange flotte
mennesker. I tillegg
til kveldsmøtermøter
og bibelgrupper
blir det også mykje
tulling, speling, flørting
og bare generelt
lættisstemning. Det
felleskapet har jeg satt
stor pris på i løpet av
dette året. Vi har vært
på noen turer, blant annet til Karalaks der vi
hadde en helt konge helg.
Min tro har blitt sterkere og vokst i løpet
av året på Soltun. Jeg var ikke vant til å ha
så mange kristne på min alder rundt meg
som jeg har på Soltun. Det har vært godt.
Kveldsmøtene og bibeltimene har lært
meg mye og jeg har blitt bedre kjent
med Jesus.

«For der to eller tre er samla i mitt
namn, er eg midt imellom dei»Matt 18,20
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[ ETTÅRINGENS DIMMEHILSEN ]

Ettåringens siste ord
Dagene flyr og snart var året gått. Det
har vært et utfordrende, lærerikt og
spennende år, og det er en sliten kriger
som snart er ferdig med et år på Soltun.
En av mine kamper har vært den evige
kampen mot støvet. En kamp som bare er
synlig når den unnlates å kjempes. Ellers
har jeg kjempet litt mot å svi grøten. Noe
jeg nå mestrer. ;-) (Se bilde)
Jeg er takknemlig for alt jeg har lært og
alle folk jeg har fått bli kjent med. Det
har vært veldig fint å se hvordan mange
soldater har vokst både som mennesker
og i troen i løpet av året. Noe som
spesielt merkes i bibelgruppa, der vi har
vært samlet en gjeng på rundt 10-15stk
hver tirsdag.
Jeg vil takke alle gode soldater for hjelp,
takknemlighet og godt humør. Hver
enkelt av dere betyr en forskjell for
miljøet. Og en stor takk til Terje, som
ønsker å være en del av miljøet og bidrar
med mye på både møter og bibelgruppa.

Jeg vil også rette en takk til deg som
husker på Soltun i bønn og er med på å
støtte Soltun økonomisk. Du er med på
å bidra til at soldater i nord har et godt
kristent sted å gå til.
Jeg ønsker Soltun og de som tar over
til neste år, alt godt. Måtte Gud velsigne
denne plassen rikt, så den kan være til
velsignelse for mange soldater og andre
i mange år
fremover.
“For mens
vi ennå
var Guds
fiender, ble vi
forsonet med
ham ved hans
Sønns død.”
Romerne 6,10

Takk for
meg! :)

Esther-Emilie Steilbu

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
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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!

Andre aktiviteter
Soltunstevne 7.september
Tale av Hans Tore Leithe

[ ANNONSER |

Vi støtter Soltun!
www.advkontor.no

WWW.STRÅFOR.NO

Tømrer- & Vaktmestertjenester
Kongleveien 6A
4072 Randaberg

Tau Auto AS
Alt innen
reparasjon av bil
Tlf.: 51 74 65 90
post@tauauto.no
4120 Tau

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.

Tlf: 489 97 618
E-post: soltun@nlm.no
Web: www.soltunsoldatheim.no
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Adresse: Soltun Soldatheim og
Ungdomssenter
Bjørkveien 23, 9360 Bardu
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Avsender: Soltun Soldatheim, Bjørkvn. 23, 9360 Bardu

[ BØNNEEMNER ]

Med takk og Bønn
Takk for alle soldatene som
kommer 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 ny bestyrer, Eyvind Volle, og
kona, Siv Anita. Be for Sofie Kero,
som er ny ettåring fra høsten av.
Be for Lars Inge og Esther-Emilie
som nå forlater Soltun og begynner
på studier til høsten.
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

