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”Det er fullbrakt”
Dette er Jesus siste ord på korset før han åndet
ut ifølge Joh. 19;30.
Men hva er det som er fullbrakt?
Jo, det er Guds underfulle frelsesverk for alle
mennesker som ble fullbrakt gjennom Jesu død
på korset langfredag for ca 2000 år siden, og
dette verk ble gitt til oss som en gave.
Dette betyr at ingen andre offer lenger er
nødvendig for at vi skal bli frelst. Jesus gjorde
alt ferdig ved at han betalte den aller høyeste
pris - med sitt eget blod - på Golgata kors.
Alt det vi trenger å gjøre er så enkelt som å ta i
mot gaven.

Vi i Setertjernstiftelsen vil ønske alle våre venner
en riktig god påskehelg.
Foran ferier er det populært å benytte uttrykket ”å lade batteriene”. Noen vil gjøre det som
fjellturister, andre drar til sydlige strender, men de fleste vil ifølge statistikken være hjemme.
Appelsiner smaker godt i solveggen eller på verandaen, en kvikk-lunsj er heller ikke å
forakte, og så vi vil anbefale alle å få med seg påskens spennende budskap ved å lese
Bibelens beretninger. Alle evangelistene skriver om dette, bare slå opp.

Tor Aamodt holder sportsandakten 20. febr.

Både unge og eldre lytter til dagens budskap.

Gaveinntekter og investeringer.
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BESØK FRA BLÅ KORS

Onsdag 23. febr. kom det 4 hyggelige karer på
visitt inn til Setertjernstua. Der var f.v. Ragnar
Ruden og Øyvind Weiby fra Kontaktsenteret,
Øystein Kjærnes fra Blå Kors Fritid og Jostein
Hågan, også fra Kontaktsenteret.
De ønsket å bese stua og omgivelsene for å
kunne planlegge fremtidige rehabiliteringsaktiviteter i Blå Kors regi. Dette er helt i tråd
med stiftelsens intensjoner.
De var meget overrasket og fornøyd med stua’s
standard og beliggenhet, det blir etter all
sannsynlighet et videre samarbeid.
De overnattet til torsdag og fikk testet både
madrasser og ovn da minusgradene var bitende
disse dager.
Vi vil komme med mer stoff om dette
samarbeidet i senere nr.

Stiftelsen har totalt sett en god økonomi og inntektene
kommer fra de mange trofaste givere både fjernt og nær.
Vi ønsker imidlertid å gi våre lesere en enkel oversikt om
hvordan gaveinntekter til stiftelsen har utviklet seg de siste
årene og dette illustreres med figuren til venstre. En helt
spesiell gave i 2003 på kr 150 000 er ikke medtatt i figuren.
Som det fremgår har vi i de siste år ikke de samme høye
beløp som under den mest hektiske byggeperioden av
Setertjernstua. I perioden med de største utgiftene bør også
inntektene være størst, dette er en helt riktig utvikling i tråd
med god og bibelsk økonomi-styring.
Vi håper imidlertid at kurven for de kommende år ikke faller
vesentlig fra de siste års gjennomsnitt da vi i nær fremtid må
foreta en del relativt store investeringer:
• Det nye uthuset håper vi å få under tak i løpet av året.
• Vi vurderer å anskaffe en brukt jeep eller lignende for å
kjøre varer og forsyninger ut til stua i den tidsperiode
dette er mulig. I dag skjer det med en privateid bil.
• Vi må også avsette midler for vedlikehold av
eksisterende bygning, teknisk utstyr etc. Som eksempel
kan nevnes at den totale driftstid på dieselaggregatet
nærmer seg 2000 timer.
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Dugnad ved Setertjernstua

Sesongrapport

Også i år planlegges en spesiell lørdag til
rengjøring, generell rydding og lignende
”vaktmesterarbeid” inne og utenfor stua.
Sett allerede nå av lørdag 28. mai, du vil få en fin
dag og det vil glede oss å se deg
Vi vil også starte med reisverket på uthuset i vår og
vår gode byggmester Trond Woll ønsker mange
medhjelpere. Fra ca månedskiftet mai/juni regner
han med å starte, flere dager pr uke. Meld fra til
Trond hvis du kan hjelpe til, eneste kvalifikasjoner er
å kunne holde i en hammer.

Det ble stor forskjell på starten av dette året i forhold til fjoråret. I
januar i år var det mye pent vær, men snøen uteble nesten. Det ble
kjørt opp løypespor fra Losby kun 1 gang med scooter.
Vi åpnet stua den 6. febr, da var det hvitt på bakken, men ikke skiføre.
Ca 20 personer var innom den dagen.
Noe mer snødryss kom og den 13. febr. kom det en person på ski,
men samtidig en på sykkel så det ble en morsom kombinasjon.
Også 20.febr var det et par stykker som gikk på ski fra Losby, bl.a.
andaktsholder Tor Aamodt, men det var like bra å gå uten ski.
30 – 40 besøkende begge disse søndagene.
Verter og andaktsholdere har stilt opp og det har vært fin varme og
god stemning rundt bordene.

ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt tirsdag 8. mars 2004 i Lørenskog Frikirke på
Kurland. Det var sendt ut ca. 95 innbydelser til menigheter og
frilufts-myndigheter i nærliggende kommuner og andre med
interesse for Setertjern-stiftelsen. Det var ca 25 personer tilstede
som representerte forskjellige menigheter og forsamlinger i
området. Også Blå Kors Fritid møtte opp med en representant,
meget hyggelig for oss.
Årsmøtet ble ledet av Roald Andersen og Vera Gran Adolfsen
innledet med bønn. Vi hadde besøk av en sanggruppe fra
Skedsmo, Svein Tormod Bekkhus, Christoffer Norman og Vegar
Larsen. Det var 3 dyktige unge menn som sang og spilte vakkert,
i alt 5 sanger. Pastor i frikirken, Frank Ersvik delte Guds ord med
oss.
Etter at nydelig mat og drikke var servert, startet selve årsmøtet
og den formelle møteagenda ble fulgt.
Protokoll fra fjorårets årsmøte var sendt ut sammen med
årsmeldingen for 2004 som vedlegg til innkallingen. Begge ble
godkjent uten merknader.
Regnskapet for 2004 ble gjennomgått av regnskapsfører Svein
Aaslund, og regnskapet ble godkjent uten merknader.
Gaveinntektene i 2004 var på nivå med gjennomsnittet for de
siste år (med unntak for den spesielle gave i 2003) og det er
gledelig at stiftelsen ikke har økonomiske bekymringer. Men en
del ekstra investeringsutgifter vil komme i 2005 slik at kontoen vil
nok reduseres en del før året er omme.
Salgsinntektene fra kiosken var meget bra i 2004, årsaken til den
etydelige økningen kan forklares med den flotte skisesongen
som var forrige vinter.
Revisjonsberetningen for regnskapet 2004 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.
31.12.2004 og med et resultat som stemmer med god
regnskapsskikk.
Det kom ingen kritiske merknader til styrets økonomiske
disposisjoner og styret ble meddelt ansvarsfrihet for 2004.
Regnskapet med alle vedlegg og pålagte tilleggsdokumenter
sendes nå til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og til
Brønnøysundregisteret slik loven for stiftelser krever.
Året 2004 representerte et normalt, godt driftsår og de fleste
planlagte tiltak er utført på dugnad.
Besøket i 2004 var meget bra, spesielt i månedene januar,
februar og mars. Da var det flotte skiløyper fra Losby og inn til
stua, det var ikke bra is på vannene så derfor ble skiløperne
nærmest ”ledet” til Setertjernstua. Vi antar at ca 230 personer var
innom på en av søndagene i febr.
Sommerstid er sykkelen et greit fremkomstmiddel, men også de
blåmerkede stiene i området bærer preg av god ”trafikk”.
Blåbærstevnet som tradisjonelt er starten på høstsesongen
hadde godt fremmøte til tross for noe fuktig vær første del av
dagen.

Roald Andersen (over) ledet
årsmøtet og Frank Ersvik (til
høyre) holdt andakt.

En del av forsamlingen, årsmøtepapirene studeres.
Mange andaktsholdere fra diverse menigheter har deltatt, tusen
takk til dere alle. Også personer som har hatt ansvaret for de
praktiske gjøremål på søndagene fortjener en stor takk, det er
mye som skal ordnes med for at gjestene skal få det hyggelig og
trives. Det er fremdeles folk innom så å si hver helg som er der
for første gang, og alle besøkende gir uttrykk for trivsel og hygge,
dette fremgår også av gjesteboken.
VALG
Valg skulle gjennomføres også i år og valgkomitéen med Per
Bjortjønnli i spissen hadde klart å få dekning på alle nødvendige
plasser. Vår dyktige leder gjennom de siste 9 årene Roald
Andersen, ønsket nå avløsning og dermed måtte et nytt navn inn
i denne funksjon. En kvinne sa seg villig: Karin Edsbergløkken.
Hun har nå vært nestleder i mange år, før den tid også leder, så
det er ingen nybegynner som overtar, men en god og kjær
medarbeider.
Resultat etter avstemming:
o Karin Edsbergløkken ble gjenvalgt til styret for 2 år og som
leder for 1 år.
o Roald Andersen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
o Steinar Rosseland ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
o Trond Woll ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
o Jorunn Austveg ble gjenvalgt som 1. varamedlem.
o Thor Berg ble gjenvalgt som 2. varamedlem.
De øvrige styremedlemmer: Svein Aaslund, Arne T. Thorstensen
og Ellen Bøe Bjortjønnli var ikke på valg i år.
Valgkomité for neste år utnevnes av styret
Roald Andersen ble tilslutt takket av flere for den store innsats
han har gjort i den tid han har hatt ledervervet. Stiftelsen hadde
en vanskelig tid når Odd Olaf Austveg ble revet bort og da var
Roald beredt til å overta lederansvaret. Det var godt å ha en
pensjonert og sprek offiser med stor ledererfaring og med trygg
forankring i stiftelsens grunnprinsipper til å stå ved roret.
At han fortsatt vil bidra som ”menig” styremedlem, det setter vi
stor pris på.

Svein Tormod
Bekkhus, Christoffer
Norman og Vegar
Larsen deltok med fin
sang og musikk

Gaver

Desember 04 (kr 19 299.-)
ARB 200, AH 250, RW 300, BJK 100, Begravelsesbyrå Ola Engeseth
10 000, ASM 200, IV 100, RGF 199, LT 100, BS 500, GO 100, LK 100,
TT 500, RH 100, BM 50, KØ 150, BL 400, NN 200, ATT 200, SM 100,
SG 200, LS 300, HM 200, TF 300, RIG 150, TJ 100, SDH 200, TOB 200,
NN 200, AaW 200, CB 200, LS 200, NN 200, AG 100, NN 100, BE 100,
JS 150, NN 100, RG 100, NN 200, EL 200, HH 300, HEB 50, PTR 400,
JAH 500, GH 200, HSH 200, BKN 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 Karin
Edsbergløkken 67 90 21 92 / 481 45 239
Kontakt Karin hvis du kan tenke deg å hjelpe
til på søndagene som andaktsholder eller
kjøkkentjeneste.
Hvis du er interessert i å leie stua for en
forening, lag eller lignende, ta kontakt med
Svein Aaslund 22 21 13 68 / 934 84 221.
Har du lyst til å være med på dugnader,
kontakt Trond Woll 63 81 45 13 / 907 95 033
eller Steinar Rosseland 67 90 73 79 / 952
37 338.

Januar 05 (kr 4 600.-)
TB 100, RO 200, BV 200, AB 200, KL 100, TAa 100, JB 200,
MDK 1 200, GPL 200, BJK 100, AGS 500, GB 200, HKK 100, GK 200,
RK 100, GO 100, TCL 100, OS 200, Losje Lørenskogs Fremtid 500.

Ansvarlig for bladet: Roald Andersen
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og
Steinar Edsbergløkken, Steinar Rosseland

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
12. nov.04 – 22. febr. 05.
Som det fremgår i oversikten for des. mnd fikk stiftelsen en gave på
kr 25 000. Vi vil takke giver spesielt for denne sjenerøse gavesum.
November 04 (kr 26 775.-)
MS 200, PB 100, JHL 25 000, EMS 250, BS 500, THN 500, Gaver gitt i
stua tils. 225.

Februar 05 (kr 1 150.-)
KB 200, AH 150, NN 300, NN 200, ØB 200, PB 100.

Alle bilder i dette nr er tatt av Steinar Rosseland

Stiftelsen kan også kontaktes via:
Setertjernstiftelsen
Postboks 259
1471 Lørenskog
Bankgiro 7050 42 00203 / 7877 08 75152

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, (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. Vi anbefaler å anskaffe et Østmarka-kart,
vi har det nyeste til salgs i kiosken vår, utgitt av Østmarka orienteringsklubb i målestokk 1 : 30 000.

