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For 10 år siden, den 27. aug. 1995 ble grunnsteinen til Setertjernstua nedlagt av daværende ordførere i 
Rælingen og Lørenskog, Margaritha Rambøl og Per O Lund. 
Derfor var det jubileum som ble feiret i år og dette ble markert under stevnet. 
I dagene forut gikk det mange bønner opp til Gud om at dagen måtte bli fin og vi kan absolutt si at vi ble 
bønnhørt på alle områder - TAKK GUD -. 
Været var strålende fra morgenen og allerede før kl 11 var de første kommet inn. De 2 minibussene som var 
satt opp fra Losby måtte ta 2 turer hver for at alle som hadde behov for skyss skulle få plass. 
På området utenfor stua ble det plassert provisoriske benker sammen med stoler, og med terrengets tuer og 
høyder det ble sitteplass til alle gjestene. 
Martin Synnes var dagens andaktsholder og han gikk ut fra søndagens tekst i Luk 17, 11 - 19.   
Roald Andersen ledet det hele på sin stødige og lune måte.  
Det var spesielt hyggelig at Lørenskogs ordfører Åge Tovan var til stede og bidro med hilsen og solosang. 
Sammen med Solveig Friis Larsen dannet de en flott duo, og Solveig fremførte i tillegg også vakre solosanger. 
Per O Lund hadde ordet og dro frem flere historier fra tiden før byggingen startet. Han syntes nok at Odd 
Olafs planer for stua var lite realistiske, men ser i dag at han tok feil. Einar Lunde hadde vært skolekamerat 
med Odd Olaf og fortalte om fine minner, og Rolf Østrem bidrog med en god selvskrevet prolog. 
Nytt av året var et innslag fra en organisasjon som oppfordrer folk til å ferdes i naturen. Dette er også helt i 
tråd med Setertjernstiftelsens ønsker. Magne Hagen som representant fra Østmarka O-klubb hilste og hadde 
en klar oppfordring: Benytt naturen. 
Det ble også i år arrangert en natursti med diverse oppgaver, og i alt 6 familielag stilte opp. Alle lag fikk enkle 
premier, gitt av Bok og Media, Lillestrøm.  
Kjøkkenpersonalet gjorde en glimrende jobb og serverte brus, kaffe og vafler. Også pølser med tilbehør stod 
på menyen denne dagen. 

På bildet til venstre ser vi 
”kyrkjelyden” som har 
benket seg utenfor stua. 
Rammen rundt  stevnet var  
det beste; 
Guds Ånd var tilstede,  solen 
varmet, god mat og mange 
hyggelige mennesker deltok.

Vi tror det kan sies nøyaktig det 
samme som sto som overskrift i 
Hornsignalet for 10 år siden, 
etter  grunnstein-nedleggelsen: 
En minnerik dag ved 
Setertjern.  
       -- xx -- 
Blåbærstevnet fortsetter på 
side 2 der vi gjengir noen av 
Rolf Østrem’s  betrakninger fra 
stevnet. 

 



    Blåbærstevnet 28. august 2005. 
 

    De følgende betraktninger er ført i penn av Rolf Østrem, men er noe forkortet av red. pga plass. 

For det første – nydelig vær, sol – og ikke altfor 
varmt. Blåbæra var litt overmoden, men blant 
publikum – anslått til minst 130 mennesker – 
var det mye fin kart - unnskyld – barn! 
Ungene er naturligvis mest interessert i 
konkurransene, og det var en fryd å gå rundt å 
hilse på deltakerne. 
Men altså, - før dette fikk vi servert et 
blåbærstevne av godt gammelt merke.  
10 års jubileumsblåbærstevne! 
Vi nevner ikke alle tilstedeværende dignitære 
ved navn.  
Alle er like i blåbærland!  Men de var der! 
Den avgåtte formannen, Roald Andersen, ledet 
det hele, kledd i beskjedent grått. 
Presten, Martin Synnes var iført knallrød skjorte, 
og organisten, Svein Kopperud, var iført 
biskopfiolett. Vi har egne liturgiske farger her 
inne i skauen. 
Organisten var samtidig bussjåfør, viste det 
seg.  
Før Jorunn Austveg ledet i bønn for stevnet, sa 
hun at hun måtte få være litt personlig å si at 
det rørte henne å se alle dem som hadde vært 
med hele tiden på den tilsynelatende håpløse 
oppgaven det hadde vært å reise Setertjern 
etter Odd Olafs død. Hun minnet om ”såkornet” 
og ”jordsmonnet” fra Lukas 8. 
Etterpå var det Steinar Rosselands tur å 
framføre den spennende historikken rundt 
Setertjern-stiftelsen.  
Man merket at det var proffer som styrte med 
musikken, og Solveig Friis-Larsen sang bl.a. 
den vakre  ”Stor er din trofasthet….”  
Vi har en sanger som ordfører i Lørenskog og 
applausen for Åge Tovan kom fra hjertet!  
”Outstanding” var hans Johnny Cash!  
 

 
Martin Synnes var dagens andaktsholder

Martin Synnes prekte levende og engasjert over 
teksten fra Luk. 17. Av ti spedalske kom bare èn 
tilbake. Hvor er det blitt av takknemligheten i dagens 
grådighet og ”havesyke”? Smilende fortalte han om 
et soknebarn – en eldre kvinne som hver søndag 
ble hentet fra sykehjemmet – som alltid begynte å 
synge når siste klokkeklang døde ut etter en 
gudstjeneste: ”Jeg takker borte, jeg takker hjemme. 
Å takke det må jeg aldri glemme …” 
Hva skal vi synge om når vi mister den mentale 
kontrollen? spurte predikanten. Takknemlighet 
skulle være grunnakkorden i livet.  
Alle tilhørere som ”står på krava” i våre dager heller 
enn å dyrke takknemligheten, fikk kanskje noe å 
tenke på.  
Under hilsningene hadde Lørenskog-ordføreren fra 
den turbulente perioden i stiftelsens historie, Per O. 
Lund, ordet. Vennene Einar Lunde og Rolf Østrem 
hilste også. Ordfører Åge Tovan overrakte Jorunn 
Austveg et fint trearbeid av kommunesymbolet 
”Vasshjulet”. Magne Hagen hilste fra 
orienteringssporten, Østmarka O-klubb 
Lederen nevnte at Setertjern har fått til en rimelig 
avtale om bruk av veien inn til stua. 
Noen har medisinske grunner for å bli fraktet, også 
andre gode grunner kan finnes. Veldig fint er det at 
denne spesielle muligheten finnes til blåbærstevnet.  
Til slutt hjertelig takk til alle som medvirket til årets 
blåbærstevne.  
Alle ”selgerne” av vafler og brus og pølser og 
potetsalat og lomper må nevnes med respekt og 
kjærlighet. Sjåførene også, de gjør en nydelig 
praktisk innsats og takkes hjertelig! 
Så vender vi igjen tilbake til barna, og noen voksne 
som blir som barn igjen:  
Lagleder på det seirende teamet var Solvor. 
2. plass gikk til Johannes’ lag og 3. laget hadde 
Miriam som lagleder. 
Lagledere på de øvrige lag var Stine, Hanna og 
Kjetil Andreas. 

    
Åge Tovan sang flere sanger med stor innlevelse  
 



    Liste over andaktsholdere
i høstsesongen 2005 

18.09 Trond Larsen 
25.09 Tor Aamodt 
02.10 Jorunn Kind 
09.10 ???  
16.10 Unni Westli 
23.10 Gunnar Oseng 
30.10 Roald Andersen 
06.11 Gunnar Førland 
13.11 Kristian Larsen 
20.11 Kåre Ekroll 
27.11 Roald Andersen 

Flere bilder fra blåbærstevnet 
 

 
       Solveig Friis Larsen 

 
 
 

 
Magne Hagen 

 
Rolf Østrem 

 
Per O Lund 

Setertjernstua på internett. 
Styret har besluttet å opprette egen hjemmeside for 
Setertjernstiftelsen og Setertjernstua. Det er viktig å 
følge med i tiden og vi tror at dette vil gjøre oss mer 
”tilgjengelig” for mange av våre støttespillere.  
Vi er på lufta om kort tid, men sidene vil utvikles 
etter hvert.  
Adressen blir: www.setertjernstua.no

   
Einar Lunde, Jorunn Austveg og Roger Evans (Jorunn’s svoger) 

 
Bygget er oppe, i samme stil som stua. 

Dette bildet er fra sist i juli. 

 
Her er Trond i gang med å reise 

veggene, dette var først i juni mnd. 

  Uthuset / garasjen under tak 
Etter en kjempeinnsats i sommer av vår gode 
byggmester, Trond Woll, er uthuset nå oppe og 
under tak. Dette er også en viktig milepæl for 
stiftelsen. Dører og vinduer gjenstår, samt noen 
mindre detaljer. Det planlegges også torvtak for at 
helhetsinntrykket sammen med stua skal bli godt. 

Hjemlov 
Asbjørn Kallestad, en av Setertjernstuas venner, har 
fått hjemlov.  Han døde 17. juli og ble bisatt fra Ullevål 
sykehus 27. juli, etterfulgt av et verdig minnesamvær i 
menigheten Bærøa. 
Asbjørn var trofast på skogen, spesielt i 
arbeidsbrakkenes tid, samt på Blåbær-stevnene. 
Foruten å være glad i blomster og naturen, hadde han 
en trofast venn i hunden ”Staffen”. 
Helt siden unge dager var Asbjørn opptatt av troen på 
Gud.  I ungdomstiden var han med i ”Yngres”, en 
kristen forening.  I voksen alder ble han medlem av 
pinsemenigheten Bærøa, Oslo, hvor han en tid var 
med i menighetsmusikken.  
Asbjørn var glad i å lese sin Bibel. Var også glad i å 
synge om himmelen, og nå har han nådd fram dit. 
Vi lyser Guds Fred over Asbjørns lune minne, og sier:   
”På Gjensyn”. 
 
Jorunn Austveg 

  



    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 Karin Edsbergløkken  
67 90 21 92 / 472 52 428  
Kontakt Karin hvis du kan tenke deg å hjelpe 
til på søndagene med andakt eller kiosk. 
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 delta på dugnader, kontakt 
Trond Woll 63 81 45 13 / 907 95 033 eller 
Steinar Rosseland 67 90 73 79 / 952 37 338. 
 

Ansvarlig for bladet: Karin Edsbergløkken 
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Roald 
Andersen og Steinar Edsbergløkken,  
Redaktør: Steinar Rosseland 
Bladet kopieres hos Stjernegruppen AS 
Kopisenter, et selskap som eies av Blå Kors. 
 

Stiftelsen kan også kontaktes via: 
Setertjernstiftelsen 
Postboks 259 
1471 Lørenskog 
Bankgiro 7050 42 00203 / 7877 08 75152 
Internett:  www.setertjernstua.no 

 
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 1.juni 05 – 1.sept 05. 
 
Juni (kr 11 510,-) 
NN 60, IV 100, LF 250, EHL 250, GPR 200, NN 5000, 
TT 500, GF 250, BKN 100, OG 200, HM 200, KT 200, 
MHF 150, HSH 200, RG 100, NN 100, AO 100, TF 300, 
BE 100, OMK 200, L og AH 200, OSL 500, AHA 250,  
M og KA 200, NN 400, RIG 200, JS 200, GH 100,  
BAA 100, KB 200, LT 100, TBM 500, 
 
Juli (kr 3 700,-) 
BL 300, KS 200, ATT 300, SU 200, SM 100, RO 300, 
HH 200, HKK 100, SG 200, CB 200, RØ 200, NN 300, 
NN 250, IV 100, JSB 200, HPS 150, ØB 200, KS 200. 
 
Aug. (kr 600,- + kr 6 000,-) 
TJ 100, G og PL 200, TB 100, AL og TAA 200,  
Kollekt Blåbærstevnet 6 000, videresendt til Evangelie-
senteret og Blå Kors med ½ part på hver. 

Bildene i dette nr er tatt av Roald Andersen, 
Trond Woll og Steinar Rosseland 

 
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. 


