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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, September 2018 

Det var noe spesielt med denne mannen. Budskapet var positivt og undrer og mirakler fulgte med. Det ryktes at det ofte 
skjedde noe der Jesus var. Folk hadde forventning til denne mannen fra Nasaret. 
Budskapet hans var enkelt. I Joh. 6.kan vi lese: «Den som kommer til meg, skal ikke hungre og den som tror på meg, 
skal aldri noen gang tørste». samt «Hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv». 

Det er lenge siden det har vært så enkelt å snakke til mennesker om troen på Jesus som det er i dag. Vi er kommet til et 
stadium der det materielle ikke lenger er nok for å gi lykke og tilfredsstillelse i livet. Det må være noe mer! Folk søker på 
ulike steder og i ulike religioner. Men på alle steder er det JEG som må prestere, det er JEG som skal få det til. Så 
kommer Jesus og sier: «Slapp av. Jeg har gjort det for deg».  
Det som menneskene hunger og tørster etter er i realiteten indre fred, frihet, tilgivelse og en visshet om at livet har en 
mening. Så sier Skriften også at «Hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv». Folk ønsker det ekte. Det 
som har konsistens. Tiden for det kunstige er forbi. Virkeligheten er at Jesus forandrer menneskers liv.  

Det var ikke rart at folk ventet og tok imot han med glede. Jesus hadde noe å si til folket: «Himmelens rike er kommet 
nær». Så hadde han også noe å gi til folket: «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere 
hvile». Jesus ga mennesker mening med livet. Han ga dem håp. Han ga nåde og forståelse. Men samtidig var han veldig 
tydelig, et eksempel kan være kvinnen som var grepet i utroskap. «Heller ikke jeg fordømmer deg. -  MEN  -  Gå bort å 
synd ikke mer.»  Med andre ord: «Jeg tilgir deg, men du må vende om».  

Frihet vil komme når byrden forsvinner. Vi må innse hvem vi er og se sannheten som den er. Og gjøre noe med det. 

Den fortapte sønnen tenkte når han satt i sin ensomhet: «Selv tjenerne har det bedre hjemme hos far enn det jeg har det 
nå, jeg har ødelagt livet mitt. Men nå vil jeg stå opp og gå hjem til min far». 
Han ikke bare tenkte – han sto opp og gikk hjem. Og faren ønsker han velkommen med en ny kledning og en stor fest. 

Kanskje du har tenkt lenge på dette med Jesus – Guds rike – himmel og helvete. Vår himmelske Far står med åpne 
armer og sier: KOM. 

Det var det samme budskapet om håp og gjenopprettelse som gjorde at folk i sin tid strømmet seg rundt Jesus. 
Evangeliet er akkurat det samme i dag. Folk strømmer til Ham rundt om i hele verden og han innbyr også deg. Han har 
gjort sitt – nå er valget ditt til å ta imot Ham til evig liv. 

”For så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn den eneste  
for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”. 

 

 

Alle ventet 

på Jesus ! 

 

 

Et utdrag fra andakten til Finn 

Henrik Larsen på Blåbærstevnet. 

«Da Jesus kom tilbake, tok folket imot Ham, for 
alle ventet på Ham», dette leser vi i Luk. 8:40. 
Jesus var stadig på vandring og forkynte 
budskapet om at Guds rike var kommet. Vi som 
leser Bibelen vet at uansett hvor Jesus kom så var 
det mange folk som samlet seg om han. 



  

 

 
 

 

           BLÅBÆRSTEVNET 2018 
Vi ble (nær sagt som vanlig) velsignet med godt og 
varmt vær på denne tradisjonelle dagen. Årets 

stevne var det 23. i rekken og av disse så er det kun 

3 stevner hvor det har vært nedbør. Vi satte stor 
pris på at det fine været ikke var blitt «oppbrukt» i 

løpet av sommeren. 

Men til tross for dette, så var ikke oppmøtet 

rekordstort, ca. 35 mennesker i løpet av dagen er 
vel et noenlunde riktig anslag. Vi får skylde på 

mange arrangementer rundt om i distriktet,  

Svein Aaslund ønsket velkommen presis kl 1200 
etter at shofar-toner hadde markert åpningen. 

Han leste også opp det fine diktet Septemberlys av 

Steinar Bråten,   
Sangen Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang ble 

sunget unisont før bønn for dagen ved Rune Olsen. 

Både Jorunn og Odd Olaf var meget opptatt av at 

det i innledningen ble bedt for stevnet, denne 
tradisjon må fortsette videre. 

Det faste punktet Orienteringen om Setertjernstua 

ved Steinar Rosseland var i all hovedsak viet som 
minneord over Jorunn Austveg. Han avsluttet med 

å «avduke» et bilde av Jorunn og Odd Olaf som 

styret har bestemt skal henge inne i stua. Bildet er 
blitt fint montert og med påskrift, utført av Gunvor 

Rekstad, og vises under. 

 

 

 

 

 

      
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Solvei Larsen (bildet) fremførte i alt 4 fine solosanger, 

2 før dagens andakt: Med deg på høyden og I hagen. 

Det var hennes mann Finn Henrik Larsen som var 
andaktsholder. Overskriften var: Alle ventet på Jesus, 

et utdrag er tatt med på 1. side. Deretter sang Solvei: 

Kan du kalle Ham venn og Om jeg aldri så mirakler. 

Navnet Jesus var den siste fellessangen. 

I år ble offeret innsamlet til Evangeliesenteret og 
beløpet ble kr 1 800,- hjertelig takk. Som vanlig vil 

styret bevilge restbeløpet opp til kr 5 000,- som blir 

den summen som sendes. 

Som tradisjonen tilsier, ble det også i år arrangert en 

uhøytidelig konkurranse med 4 poster. Det var 3 lag 

som var sporty til å stille opp og premie ble det til alle. 
Kjøkkengjengen, i hovedsak Karin og Hans fra styret, 

hadde brus, kaffe og vafler klart før stevnet, etter 

stevnet ble det i tillegg servert varme pølser med 
tilbehør. For flere av oss ble det en enkel og god 

middag i skogen. 

Hjertelig takk til alle som møtte frem på stevnet og til 
alle som deltok. Takk til Are Seierstad som også i år 

laget programheftet for dagen  

Dermed ble stevnet så vellykket som vi kunne håpe på, 
men vi kan gjerne ønske at hver især prøver å få med 

seg en ny person til neste års stevne. Vi garanterer 

sitteplass til alle. 
 
 
 

 

 
Som bildet viser var det god plass rundt utebordene. Men dagen ble fin og de som møtte opp koste seg. 

 

 

 



  

 

 
 
Besøkende 02.09.18, Blåbærstevnet:  
    Solveig og Rune Olsen 
Hvorfor er dere kommet hit i dag? 
    Vi ønsket å være med på Blåbærstevnet.  
Er dere her ofte? 
    Det har dessverre ikke blitt så mye i den siste tiden.    
Hva synes dere om stedet? 
    Det er et flott sted. 
Vil dere anbefale oss til venner og kjente? 
    Ja absolutt. 
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss? 
    Vi har ingenting å tilføye her 
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang. 

 

             
Etter en sommer som vil bli husket lenge 
som en av de fineste på mange år, har vi 
igjen startet høstsesongen på Setertjern-
stua. 12 søndager fremover er stua nå 
åpen til og med november. 

Det er alltid spennende å starte opp igjen etter en ferie. 
Andaktsholdere og vertskap skal på plass, en krevende jobb 
for de 2 som har ansvaret for å få denne lista fulltegnet. Vi 
har mange trofaste venner som er med på å gjøre denne 
tjenesten, men jeg vi oppfordre flere til å melde seg. Vi 
ønsker at turfolket som kommer finner stua åpen for 
servering og får med seg en kort sportsandakt. 
Vi har fått en stor gave til driften av Setertjernstua. Arvingen 
etter Jorunn Austveg har gitt oss en sum på kr 50 000,-. 
Som nevnt et annet sted i bladet har vi planlagt et 
vedlikeholdsarbeid på den siste delen av veien inn til stua. 
Finanseringen er ikke helt i boks enda, denne gaven vil vi 
derfor ha som en back-up til dette arbeidet. Vi sender en 
stor takk til arvingen som har gitt oss dette. Det er med på at 
vi kan fortsette det viktige arbeidet Jorunn og Odd Olaf 
Austveg startet her ved Setertjern. 

Vel møtt i Setertjernstua i høst ! 
    Svein. 

 
 
 
 

 

 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

Leder har ordet: 
 

 

Bedre vei inn til Setertjernstua 
Styret har fattet et vedtak om å oppgradere veien langs 
Setertjernet frem til Setertjernstua. Det er ca 700 m vei 
inn fra snuplassen som har behov for en bedre standard 
slik at det blir mulig å kjøre bil helt inn.  

Alt av forsyninger for å drifte stua må pr i dag 
transporteres på traktor eller trillebår på denne 
strekningen og det er ikke holdbart. Det er til dels tunge 
kolli og det er en arbeidskrevende og slitsom jobb. Også 
vinterstid kan det være vanskelig å kjøre løypespor med 
dagens standard spesielt på vintere med lite snø. 

Det er 3 grunneiere på denne veistrekningen og de har 
alle gitt oss tillatelse til denne oppgraderingen. 

Nå har Skedsmo videregående skole, anleggslinjen, 
påtatt seg å utføre dette arbeidet som et ledd i 
undervisningen. Stiftelsen må bare betale drivstoff til 
anleggsmaskinene samt transport av disse inn og ut . All 
nødvendig masse må vi kjøpe og Feiring Bruk har gitt 
oss 30% rabatt på dette. 

Vi har satt opp et budsjett på jobben og det lyder på ca 
kr 90 000,-. Vi er i gang med en finansieringsplan som 
forhåpentlig kan ende med at vi får disse utgiftene 
dekket av en organisasjon gir støtte til gode tiltak både 
på lokalt og nasjonalt plan.  

Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. 
 

--- o O o --- 

Gravminnet på Lørenskog kirkegård 
over Jorunn og Odd Olaf Austveg 

 

 
Øverst er det som kalles Oppstandelseskorset 

og på teksten helt nederst står det: 

Dette er løftet, evig liv ! 
 
 

Folk på søndagstur 
Her er en fast spalte hvor 
tilfeldige gjester får noen 
enkle spørsmål hvordan de 
opplever Setertjernstua på 
en vanlig søndag. 

 

Andaktsholdere i høst: 

16.09.  Liv Strøm Lilley  

23.09.  Eva Hektner  

30.09.  Jorun Kind 

07.10.  Svein Kloster  

14.10.  Olav Strøm 

22.10.  Olav Strøm 

28.10.  ledig 

04.11.  ledig 

11.11.  «Loftet» Sentrumkirken  

18.11.  ledig 

25.11.  ledig 

Andakten begynner kl 12.30 og har  

en varighet på 20 – 30 min. inkl sang. 

 



  

 
Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell 
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf 
Austveg’s visjon om en markastue med 
kristen profil i Rælingen/ Lørenskog-marka. 
Styrets leder: Svein Aaslund  934 84 221. 
Hvis du er interessert i å leie stua for en 
forening, lag eller lignende, ta kontakt med 
Trond Woll 907 95 033 / Ann-Christin Woll 
902 64 214. 
Hvis du har mulighet å hjelpe til på 
søndagene med andakt eller kjøkkentjeneste, 
kontakt Trond eller Ann-Christin, tlf.nr se 
ovenfor. 
Har du lyst til å delta på dugnader, kontakt 
Steinar Rosseland 952 37 338. 
 

Ansvarlig for bladet: Svein Aaslund. 
Redaktør: Steinar Rosseland 
Medarbeidere: Karin / Steinar Edsbergløkken,  
Bladet kopieres på Skedsmo videreg. skole, 
Tilrettelagt opplæring. 
 

Stiftelsen kan kontaktes via: 
Setertjernstiftelsen 
Postboks 259, 1471 Lørenskog 
eller via mail: styret@setertjernstua.no 
Bankgiro 7877.08.75152, Vipps 504564 
Internett:  www.setertjernstua.no 

De mest aktuelle utgangspunkt for å komme inn til Setertjernstua er: 
1. Losby utfartsparkering Gå, sykle,ski 7 km Barnevogn mulig 
2. Marikollen (Fjerdingby) Gå, ski 6 km  
3. Grini bedehus Gå, trille sykkel,ski 3,5 km  
4. Blystadlia Gå 6 km Via Ramstadslottet 
Fra alle disse steder går det blåmerkede veier/stier frem til Setertjernstua, noen er merket med dette eller andre kjente 
navn i nærområdet. For ski-løyper er det rødmerking som gjelder. 

Gaver 

Takk for alle gaver til Setertjernstiftelsen. Takk også 
for forbønn, omtanke, oppmuntring og frammøte ved 
virksomheten ved Setertjern. 
Denne gang takker vi spesielt for det som har kommet 
inn i perioden juni  – aug. 18. 
 
Juni. (kr 4 405,-) 
NN 300, EB 255, ABH 200, EHL 1000, EH 500, MPR 
300, ØT 500, JAH 200, RO 200, TL 200, BSE 200, 
EW 200, BRØ 200, RKG 150. 
 
Juli (kr 2 000,-) 
AL 500, HFK 200, DIM 500, AGF 300, RMN 500. 
 
August (kr 25 500,-) 
AH 200, M&ØL 700, ALC 500, GH 300, BHS 500, ME 
200, JS 400, SR 500, SAa 75 år 22 200. 
 
 
Fra Jorunn Austvegs etterlatte har stiftelsen fått 
ytterligere en gave, se rubrikken Leder har ordet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bildene er tatt av Steinar Rosseland hvor ikke 
annet er nevnt. 
 

 

Setertjernstiftelsen 

Postboks 259 

1471 Lørenskog 

7877.08.75152 

Gave 

Nå har vi også fått Vipps som betalingsmiddel og det kan 
brukes av de som synes det er en enklere måte. Fint hvis det 
settes inn en merknad om «Gave». Vårt Vipps nr. er 504564.  
Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at som organisasjon så 
må vi betale et gebyr på 1,75% av beløpet som sendes inn. 
Derfor er vår anbefaling å benytte betaling via bankgiro hvis det 
kan passe. 

7877.08.75152 


