Fra ide og modell i glassmonter .......
Odd Olaf Austveg fra Lørenskog var grunn-leggeren
til Setertjernstiftelsen og Setertjernstua.
Vi vil her gi en historisk oversikt og starter med å gjengi
noen linjer fra en artikkel som han skrev 19. aug. 1995,
ca 8 mnd før hans død.
Historikk, byggeprosjekt og idè for virksomheten.
Sommeren 1982 ble idèen om et kristent
serveringssted for turgåere i Rælingsmarka født. Det
var under en stille stund utenfor hjemmet til en familie
der faren hadde blitt frelst ved et opphold på
Blåkorshjemmet på Eina. Familien var gjenforenet
etter 9 års skilsmisse.
Allerede i 1983 begynte han med skogryddingsarbeid fra
Djupdalskoia og salg av ved til inntekt for Blå Kors
Kontaktsenter hvor Odd Olaf da jobbet. Medarbeidere
var rusmisbrukere i rehabilitering.
I 1985 måtte de ut av Djupdalskoia da speidere skulle
benytte den. De kommunale organer i Rælingen ga
adgang til etablering ved Setertjern og Blå Kors Oslo
krets fikk byggetillatelse.
Men de hadde ikke penger til å bygge og det offentlige
trakk sin støtte tilbake. Stiftelsen Setertjernkapellet
rehabilitering ble derfor dannet den 28. 02.1986.
Stiftelsen v. Odd Olaf begynte et meget enkelt
serveringssted for turgåere ved Setertjern i provisoriske
arbeidsbrakker som var gitt fra flere entreprenører.
Medarbeidere var frivillige tilknyttet Blå Kors
kontaktsenter. På søndagene i tursesongen var det alltid
sportsandakter hvor menigheter i nærområdet var viktige
medspillere. Hogging og salg av ved fortsatte, egen
traktor var innkjøpt, også en bigård hvor honningsalget
skaffet inn penger til byggeprosjektet som var det
endelige mål.
I 1992 sluttet Odd Olaf i Blå Kors. Samtidig kom det
pålegg fra Akershus fylke om at brakkene måtte fjernes.
Men dersom det i løpet av ett år ble søkt om ny
byggetillatelse, kunne brakkene stå i byggeperioden.
Byggesøknad med reviderte tegninger ble innlevert april
1993 og stiftelsen startet med å utgi et enkelt
informasjonsblad ”Hornsignalet”, Dette dannet kontakten
mellom stiftelsen og støttepartnere som økte etterhvert.
10. mars 1994 ble så byggesaken godkjent etter god
støtte fra både Rælingen og Lørenskog kommune, men
sterk motstand fra Akershus fylke.
1994. ”Nå er det jobben begynner”, dette var en
overskrift i ”Hornsignalet” i aug. utgaven 1994.
Stiftelsen har vedtak om ikke ta opp noen form for lån og
mesteparten av arbeidet må utføres som dugnad.
Tømmer til materialer ble gitt av lokale skogeiere og
fellingen kom i gang. Løsmassene i tomta ble gravd ut,
også mye sprengning måtte utføres.

...til virkelighet i skogen ved Setertjern
1995. Grunnsteinnedleggelsen var ved Blåbærstevnet 27.
august 1995 og det ble årets høydepunkt og på alle måter
en minnerik dag. Grunnsteinen ble nedlagt av daværende
ordførere i Rælingen og Lørenskog: Margaritha Rambøl og
Per O Lund. Tale for dagen var ved Finn Kristian
Marthinsen, på den tid generalsekretær i Blå Kors.
1996. Torsdag 25. april 1996 forulykket så Odd Olaf
Austveg. Han var på veg over Ramstadsjøen på traktoren
med ett av de siste lassene med materialer da isen brast
og Odd Olaf druknet. Han ble 53 år gammel. Det ble et
sjokk for alle, en gjennomgripende rystelse for stiftelsen og
dens visjon og fremtid.
Men styret besluttet å fullføre byggeprosjektet som
planlagt. I løpet av høsten og vinteren ble det støpt gulv,
oppsatt Leca-mur, reisverk osv. og hytta kom under tak.
Det var en stor innsats av frivillige dugnadsfolk som stod
for dette under ledelse av fagpersonell slik at alle offentlige
krav etc. ble fulgt opp og gjennomført.
1997. Innvielsen var allerede i 1996 planlagt til 31. august
1997 av Odd Olaf Austveg. Denne fant sted som bestemt i
strålende sol og i nærvær av ca 120 fremmøtte. Martin
Synnes holdt talen og ellers var det mange hilsener fra
fjern og nær.
I 1997 ble så hovedetasjen fullført. Del av underetasjen til
uthuset ble bygget og nytt dieselaggregat anskaffet. De 3
gamle brakkene ble også fjernet.
1998-2000. Disse år brakte Setertjernstua langt frem mot
fullføring og dugnadene kunne trappes noe ned, men
fortsatt var det ting som måtte utføres.
Stua har overnattingsplass til 15 personer og noe utleie til
lag og foreninger vesentlig innenfor menighetsmiljøene
begynte å ta seg opp. Også barnehager, speidere og
konfirmantgrupper har vært brukere av stua
2001. Også en viktig milepæl: Møte og befaring med
jordskifteretten for å sikre tomtearealet. Tomten ble bygslet
og grensebolter satt på plass.
2005. Uthuset (garasje) ble reist på planlagt sted. Det er
også gitt godkjennelse for bål/grill-plass som vil komme
etter hvert.
I den artikkelen som Odd Olaf skrev i 1995 avslutter han
med følgende:
Ide for virksomheten.
Stiftelsen ønsker å kombinere et kristent serveringssted
for turgåere med rehabiliteringsarbeid for rusmisbrukere
slik det har vært drevet før oppføringen av bygget.
Sportsandaktene på søndagene er en viktig del av
virksomheten.
I det kristne landskapet vil man plassere seg som et
felleskristent tiltak. Det spesielle er at man ønsker å
markere det jødiske grunnlag for Bibelen og for
framveksten av kristen tro.

