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”HAN ER
Dette kan vi lese på døren 
I Matt 28:1-8 kan vi lese fø

Etter sabbaten, da det lysn
graven. Og se, det ble et s
steinen til side og satte seg
vakt, skalv av redsel for ham
Men engelen tok til orde og 
ikke her, han er oppstått, sli
Skynd dere nå av sted og s
til Galilea, der skal dere se h
De skyndte seg da bort fra g

 
 
 

Vi vil ønske
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En hilsen til våre le
 
Selv om det er noe ut i de
en hilsen til våre lesere i utla
Jeg hilser dere med ønske
Det er godt å kunne hilse 
byr oss noe av hvert, - men
 
Kjære forbedere og givere
Bangladesh, Israel, Sverige
Takk for din interesse for vå
av dere forteller at Hornsig
kvitteringene!  Dere er alle i
 
Hilsen fra Jorunn  
 

 
 

 IKKE HER – HAN HAR STÅTT OPP” 
 

inn til det som mange tror kan ha vært Jesu grav i Gordons Golgata i Jerusalem. 
lgende om hva som skjedde 3 dager etter korsfestelsen for snart 2000 år siden: 

 
et mot første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til 
tort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet 
 på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt 
, og de ble som døde. 

sa til kvinnene: ”Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er 
k som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 
i til hans disipler: Han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere 
am. Se, jeg har sagt dere dette!” 
raven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. 
 

 alle våre lesere en riktig god påske

 

 
En fin vinterdag ved Setertjernstua. 
Naturen er kledd i sin vakreste skrud. 
(Foto: Steinar Rosseland) 

sere i utlandet 
t nye året, ønsker jeg å sende 
ndet.   
 om et nytt nåde-år fra Gud.  
hverandre med nåde, da livet 
 Gud har kontrollen ! 

 i Spania, Japan, Tyskland, 
 og Ghana. 
rt arbeid i Setertjernstua. Flere 
nalet blir godt lest, til og med 
 mine bønner. 



    

KJÆRE MOTTAKER AV 
HORNSIGNALET 
Den observante leser vil fort se at vi har 
gitt Hornsignalet en litt fornyet ”layout”, 
og forhåpentligvis er bildene litt bedre 
gjengitt fra og med dette første nummer i 
2004.  Vi har valgt å kjøpe kopiering fra 
Blå Kors Oslo og gleder oss over utvidet 
samarbeid med dem! 
 
VIRKSOMHETEN VINTEREN 2004 
Normalt starter vintersesongen første 
søndag i februar.  Men i år har vær og føre 
vært uvanlig bra, og Lørenskog kommune 
har kjørt flittig med en stor løypemaskin 
fra Losby og helt frem til Setertjernstua. 
Losby Brug har ikke brøytet veien for 
skogsdrift i år, og det har gjort at 
skiløypene kan legges i veien og ikke bare 
på vannene.  I tillegg har det i januar og 
februar vært mye overvann på isen.  Det 
har da ført til ny besøksrekord i 
Setertjernstua. 
Trond Woll kjørte inn drikkevann og holdt 
åpent flere dager i januar, og det var mange 
glade skigåere som fikk kjøpe vafler, varm 
solbærtoddy og kaffe.   
1. februar startet vi formelt og fikk ca 300 
besøkende!  Vi stekte vafler og kokte kaffe 
mv så vi var nære ved å sprenge 
kapasiteten på dieselaggregatet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var folksomt ved stua på åpningsdagen. 
(Foto: Steinar Rosseland) 
 
I perioden frem til søndag 7. mars har vi 
solgt vafler mv for nesten like mye som vi 
ellers har gjort på et helt år!   

Vi har gledet oss over det gode besøket i 
vinter, men vi regner med at dette er 
forbigående pga de forhold vi har hatt med 
godt vintervær, bra skiføre, ikke skogsdrift 
langs veien, og overvann på isen på mange 
andre løypetraseer.  Flere søndager har stua 
vært full av gjester, også under andakten kl 
1230, og det er spesielt hyggelig. 
 
ÅRSMØTE 
Årsmøte ble avholdt mandag 8. mars 2004 
i Betel Rælingen.  Det var sendt ut ca. 130 
innbydelser til menigheter og frilufts-
myndigheter i nærliggende kommuner og 
andre med interesse for Setertjernstiftelsen.  
I år kunne vi glede oss over 20 
stemmeberettigede tilstede fra 13 ulike 
menigheter.  Det var følgelig rekordmange 
menigheter representert, og det gleder oss.  
Årsmøte ble innledet med andakt av Roald 
Andersen.  I år var vi så heldige å ha Otto 
Aamodt og Thor Cato Sørlie som sang og 
spilte vakkert. 
Den formelle møteagenda ble fulgt.  
Protokoll fra fjorårets årsmøte var sendt ut 
sammen med årsmeldingen for 2003 som 
vedlegg til innkallingen.  Begge ble 
godkjent uten merknader. 
Regnskapet for 2003 ble nøye behandlet av 
regnskapsfører Svein Aaslund, og 
regnskapet ble godkjent uten merknader. 
 
For alle på årsmøtet var det en gledelig 
overraskelse at gaveinntektene i 2003 slo 
alle gamle rekorder.  Det skyldtes at 
Setertjernstiftelsen fikk kr. 150.000,- fra 
Margit og Sigurd Bergersens Legat.  
Fylkesmannen i Oslo hadde gitt legatets 
styre tillatelse til å oppløse legatet og 
fordele innestående midler til Kamerat-
forbundet av T.F.O., Setertjernstiftelsen og 
Hønefoss Blåkorsforening med like store 
deler hver. 
Vi har mottatt den store gaven med stor 
takknemlighet.   
Dette har allerede ført til at Stiftelsen 
kunne kjøpe en brukt snøscooter med slede 
og biltilhenger med tipp for veitransport.  
Med øket besøk går det med store 
vannmengder, diesel og kioskvarer som må 
bringes inn før helgene.  Dette var en 



    
nesten uoverkommelig oppgave på 
skiftende føre og vanskelig Østmark 
terreng. 
Vi takker Gud for gaven som kom uventet 
og i rette tid!  Resterende gaver setter oss 
også i stand til å fullføre utvidelsen av 
aggregathuset til garasje for traktor, 
scooter og redskaper og øvrige tiltak som 
er planlagt i 2004.   
 
 

Det er blitt populært å sykle, og bakkene er 
en utfordring mange liker.   
Et stort antall andaktsholdere fra mange 
menigheter har deltatt og enda flere har 
tilbrakt lange søndager som verter.  Det 
skal fyres, stekes, kokes, selges, vaskes 
osv. Enkelte besøker stua før kl. 11, og 
noen kommer gjerne ved stengetid kl. 15.  
I alle fall – det utføres en fantastisk fin 
innsats og gjestene gir uttrykk for stor 
trivsel og glede! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trond Woll på vår nye snøscooter LYNX 5900 
(foto: Steinar Rosseland) 
 
Revisjonsberetningen for regnskapet 2003 
fra Inter revisjon Lillestrøm AS v/revisor 
Roar Lunde, konkluderte med at 
årsregnskapet var avgitt i samsvar med lov 
og forskrifter.  Årsregnskapet ga uttrykk 
for Stiftelsens økonomiske stilling pr. 
31.12.2003 og med et resultat som 
stemmer med god regnskapsskikk.  Det 
kom ingen kritiske merknader til styrets 
 økonomiske disposisjoner og styret ble 
meddelt ansvarsfrihet for 2003. 
Regnskapet med alle vedlegg og pålagte 
tilleggsdokumenter sendes nå til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og til 
Brønnøysundregisteret slik loven for 
stiftelser krever.   
 
Året 2003 representerte et normalt, godt 
driftsår og de fleste planlagte tiltak er 
utført på dugnad. 
Tomtespørsmålet er endelig løst og tinglyst 
på Losby Brug ANS arealer.  Likeledes er 
adkomsten til Setertjernstua fra Losby 
regulert i en skriftlig avtale til alle parters 
tilfredshet! 
Besøket i 2003 var meget bra.  Mange tar 
turen selv om ikke været er spesielt godt.  

 
VALG 
Et årsmøte har valg på programmet.  
Valgkomitéen med Per Bjortjønnli i 
spissen hadde greid å få dekning til de 
nødvendige posisjoner og resultatet ble: 
Roald Andersen ble gjenvalgt som leder 
for enda 1 år. (Som styremedlem var han 
ikke på valg). Styremedlem Svein Aaslund 
ble gjenvalgt for 2 år. Styremedlemmer 
Jorunn Austveg og Reidar Kavlie-Borge 
ønsket begge å fratre og ble erstattet av 
h.vis Ellen Bøe og Arne T. Thorstensen, 
som begge ble valgt for 2 år. 
Jorunn Austveg ble valgt som 1. 
varamedlem, og Thor Berg ble gjenvalgt 
som 2. varamedlem. 
Styremedlemmer Karin Edsbergløkken, 
Trond Woll og Steinar Rosseland var ikke 
på valg 
Valgkomité for kommende år ble: Per 
Bjortjønnli, (leder),  Erling Degerdal og 
Vera Adolfsen (ny)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Endelig vinter ved Setertjernstua også” 
  (foto: Steinar Rosseland) 
 
Søndag  11. jan. og flere dager fremover var dette 
bildet  på førstesiden til Skiforeningens føre-
meldinger på internett. Nå ligger bildet med 
informasjon om åpningstidene under ”Stuer” på 
nettsidene til Skiforeningen og over 600 seere har 
til nå vært innom nettsiden. 



    

 

De mest aktuelle utgangspunkt for å komme inn til Setertjernstua er: 
1. Losby utfartsparkering Gå, sykle,ski 
2. Marikollen (Fjerdingby) Gå, ski 
3. Grini bedehus Gå, (ski) 3
4. Blystadlia Gå 
Fra alle disse steder går det blåmerkede veier/stier frem til Setertjernst
kjente navn i nærområdet. For ski-løyper er det rødmerking som gjelde
vi har det nyeste, utgitt av Østmarka orienteringsklubb i målestokk 1 : 3

Gaver 
Takk for alle gaver til Stiftelsen Setertjern 
Rehabilitering.  Denne gang takker vi spesielt for gaver 
som har kommet inn i perioden desember 2003 – februar 
2004. 
 
Desember (kr. 19.750 + kr. 150.000) 
TB 100, SH 100, HPS 150, TF 200, EJ 200, RW 200, 
Ola Engeseths begravelsesbyrå 10.000, JDK 1.200, GH 
200, RMH 200, OSN 1.000, NN 100, ATT 200, AHA 
100, GO 250, EM 100, ARB 200, AMBA 100, BIB 200, 
HS 100, NN 100, OT 100, RG 100, NN 200, JS 100, 
GPL 200, LAH 200, SM 100, HM 200, BBE 100, NN 
200, HSH 200, BJK 100, LS 300, LT 100, AAW 200, 
NN 200, NN 200, JS 150, RR 100, HK 200, HK 100, 
AD 200, PR 500, RH 200, BV 500. 
Margit og Sigurd Bergersens legat 150.000. 
 
Januar  (kr. 8.400) 
JB 200, SG 200, OS 100, MCHS 100, GM 100, NTA 
200, TF 200, KS 200, GB 200, SJ 100, SH 200, LS 300, 
KM 100, NN 200, NN 100, BL 300, AF 100, BS 500, 
Lions Club Lørenskog Øst 5.000. 
 
Februar  (kr. 1.864,-) 
AMU 100, MUB 50 Euro (414,-), Lørenskog Fremtid 
1.000, NN 100, GH 150,  TCS 100. 
 

Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell 
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf 
Austveg’s visjon om et sportskapell i 
Rælingen / Lørenskog-marka. 
Styrets leder er for tiden Roald Andersen,  
tlf 67 90 44 38, mob 922 80 554..  
Kontakt Roald hvis du kan tenke deg å hjelpe 
til på søndagene, eller hvis du er interessert i 
å leie stua for en forening, lag eller lignende. 
Har du lyst til å være med på dugnader, 
kontakt Trond Woll, tlf 63 81 45 13, mob 907 
95 033, eller Steinar Rosseland, tlf 67 90 73 
79, mob 952 37 338. 
 
Ansvarlig for bladet: Roald Andersen 
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og 
Steinar Edsbergløkken, Steinar Rosseland 
 
Stiftelsen kan også kontaktes via: 
Setertjernstiftelsen 
Postboks 259 
1471 Lørenskog 
Bankgiro 7050 42 0203 / 7877 08 75152 
7 km Barnevogn mulig 
6 km  
,5 km  
6 km Via Ramstadslottet 

ua, noen er merket med dette eller andre 
r. Vi anbefaler å anskaffe et Østmarka-kart, 
0 000, til salgs i kiosken vår. 

 


