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Fredsfyrsten fra Betlehem
Mika 5, 1-4a

Men du Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg skal det komme en mann
som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle
dager. Så lar Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde, har født. Da kommer resten
av hans brødre tilbake til Israels sønner. Han skal stå å gjete i Herrens kraft, med makt og
myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender.
Han skal bringe fred.
Her får vi et profetisk glimt inn i Guds plan, en plan om frelse og forløsning for
menneskeslekten, og denne plan er knyttet opp til den lille byen Betlehem i Judea.
Jesus, verdens Frelser, ble født i Betlehem. ”Han er fra eldgamle dager” sier profeten. Jesus er
Guds sønn fra evighet, født av Gud før alle tider. Han kom som et lite barn inn i vår verden,
unnfanget på underfullt vis ved den Hellige Ånd.
Hans fødsel skjedde ikke i et slott og ble ikke feiret med menneskelig pomp og prakt. Det var
en annerledes hersker som var kommet, født i en stall i den ubetydelige byen Betlehem. Bildet
over er fra fødselskirken i Betlehem hvor tradisjonen sier er det stedet som fødselen skjedde.
Jesus kaller seg selv for den gode hyrde. Vi trenger en hyrde i denne verden hvor det er så
mye som vil ta makt over oss og hvor det er så mye vondt. Jesus gjenopprettet det brutte
forhold mellom Gud og mennesket, som synden hadde forårsaket, ved å forsone oss med Gud
ved sin død på korset.
Også denne julen lyder budskapet om Fredsfyrsten fra Betlehem. Han er en annerledes
hersker. ”Mitt rike er ikke av denne verden” sier Jesus. Guds rike er et annerledes rike. Ved
troen får vi del i dette og en dag kan vi få se ham som han er i det fullkomne Guds-riket. Og så
må det være vår bønn at også Israelsfolket en dag må få øynene opp for Fredsfyrsten fra
Betlehem.

Et utvalg fra hytteboka i høst.
(innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)

13-15.08. - Våt sti fra Grini, men godværet kom og vi
har kost oss. Takk for en vidunderlig helg med bønn,
lovsang og dans. Vi gleder oss til neste gang.
22.09. Blåbærstevnet.
- Ildsjeler som fortjener all ros og beundring.
- Fantastisk å være her, kommer gjerne tilbake.
- Mange nye og gamle bekjente, arbeidet til Odd Olaf
går videre,
29.08. - En stille og fredelig søndag, noen få på
besøk. (Vertskapet).
05.09. - Det startet tregt, men flere kom etter hvert,
vindstille, varmt og sol. (Vertskapet).
12.09. - En flott høsttur med Setertjern som mål, godt
å komme hit.
- Få besøkende, men desto hyggeligere med de som
kom. Fine høstfarger, fuglelydene er nå borte.
(Vertskapet).
19.09. - Nydelig høstdag, andakt på verandaen, folk
både på sykkel- og fottur. (Vertskapet).
24.-25.09. - Fin overnattingstur, 13 jenter + 2 mødre.
Vi har kost oss. Takk for oss og vi kommer gjerne
igjen.
26.09. - En rask tur fra Marikollen.
- Fin høsttur til Setertjernstua.
03.10. - En trivelig stund. Regnet kom og det dempet
på antall skogsvandrere, 3 besøkende. Men takk for
en fin dag her i stua.(Vertskapet).
10.10. - Nice place and thanks to God for this true life
in Jesus Christ.
- Flott vær og gode vafler.
- Fin tur fra Marikollen.
15-17.10. - En flott tur, hadde det kjempegøy. RRStrømmen.
17.10. - Takk for en fin stund her.
- Flott høstvær, en del folk innom. (Vertskapet).
24.10. - Flott tur, vi kommer igjen.
- En deilig høsttur hit til Setertjernstua.
30.-31.10. - 14 ungdommer fra menighetene i
Rælingen på ledersamling. Flott hytte, utrolig kult og
koselig å være her.
31.10. - Takk for god servering.
- Takk for en fin andaktstund.
- Hyggelig med god oppslutning. (Vertskapet).
07.11. - Takk for besøket, vi likte oss svært godt her
og fikk igjen varme i kroppen.
- 18 stk på andakten, en fin og vellykket dag
(Vertskapet)
12. – 13.11. - Takk for en kjempefin tur, vi kommer
gjerne igjen til neste år. Rælingen Powergirls.
14.11. - Kom hit på en fin og opptråkket sti (i snø) fra
skytebanen. Her er fredelig og godt å være. Koselig,
varmt og godt å kome til Setertjernstua. Vi set stor pris
på denne staden og gler oss til søndagsturen når vi
har høve til å gå hit.

Setertjernstua i vinterskrud søndag 14. nov.
Så ble det mulighet for skiturer i november også dette året. I
løpet av uke 45 kom det ca 15 cm snø. Søndag 14. nov. var
terrenget dekket, men ingen skiløpere ”våget” seg utpå. De
besøkende til stua den dagen gikk stort sett fra Grini på en
godt snøtråkket sti.
Men neste helg, 21. nov. var det mange skiløpere ute.
I lørdagsutgaven av Romeriks Blad stod skrevet at
”skiforholdene i Lørenskogmarka er overraskende gode, bl.a.
på strekningen Losby – Setertjernstua”. Dette trigget nok de
mest ivrige og mange la turen innom stua på søndagen for en
hvilepause og lett servering.
Også i år har vi hatt vann i kjøkkenkranen i nov. og det gjør
kjøkkentjenesten lettere. Det har vært noen kalde døgn og vi
var spente på om minusgradene kom inn i vannrørene og
gjorde vann til is. Det holdt nesten, siste søndag var det tett.
Besøket i stua i høst har vært noe opp og ned. Det har vært
noen dager med godt turvær, men allikevel relativt lite folk
innom. Siste del av sesongen har derimot overrasket med
mange besøkende, både under andakten og ellers i
åpningstiden.
Og vi opplever stadig å møte folk som er der for første gang og
som gir gode tilbakemeldinger, det er spesielt oppmuntrende.
Det har vært flere grupper som har leid stua i helgene, også fra
disse er det bare godord å høre.
Kommende vinter har styret bestemt å redusere litt på utleien.
Dette pga sanitæranlegget som er noe problematisk å holde i
orden når minusgradene har meldt seg både ute og inne.

Per Bjortjønnli betjente vaffelpressa med sikker hånd
den 7. nov. og fikk vist at han kan mer enn å planlegge
bygging av veier og bruer. Salget gikk strålende.

Leder har ordet:
ordet:

Blå Kors Kontaktsenter, 30 år.

Snøen har så vidt kommet og i skrivende
stund nå i november er det mulig å ta seg inn
til Setertjernstua på ski.
Vintersesongen er den mest hektiske tiden
som krever stor innsats fra våre frivillige medarbeidere. Takk til
alle dere som stiller opp og som gjør det mulig for Stua å være et
sted for en pause i en vakker natur med mulighet til høre det
kristne budskapet. La oss be for alle våre besøkende slik at vi
kan oppfylle vår intensjon om å være et sted der vi også gir
åndelig påfyll.
Jeg vil i år spesielt takke RETO - stiftelsen for at dere bruker mye
tid på driften av Stua. Dere er med på å oppfylle vår målsetting
om å være et rehabiliteringssted for dem som sliter med
rusproblemer.
En stor takk også til Lørenskog IOGT for jubileumsgaven på kr
5000 i forbindelse med 90 – års feiringen. IOGT har i mange år
vært en trofast støttespiller for oss gjennom regelmessige gaver.
Slike midler setter oss i stand til å vedlikeholde Setertjernstua slik
at standarden er god nok til overnatting og bruk.
Jeg ønsker alle lesere en velsignet julefeiring og velkommen til
Setertjernstua i 2011.
Gunnar Førland

Ny kopisentral for Hornsignalet
Primo november fikk vi beskjed fra vår faste kopisentral, Grafisk
avdeling tilhørende Stjernegruppen, at virksomheten deres skal
nedlegges med så å si umiddelbar virkning. Dette synes vi er trist
da Stjernegruppen er en del av Blå Kors, og formålet var ”å drive
arbeidstrening rettet mot mennesker med rusrelaterte problemer”
som det står på hjemmesiden deres. Dette var helt i tråd med
Setertjernstiftelsens intensjoner og vi følte det var rette sted å
plassere kopieringen av Hornsignalet.
Vi har så i all hast fått kontakt med Skedsmo videreg. skole og de
hadde mulighet til å kopiere dette nr. som et ledd i den opplæring
og arbeidstrening som de driver med.
Vi vil snarlig ta en beslutning på om dette kan bli en permanent
avtale for utgavene fremover.
.

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

Gjester 07.11.10:
Ragnhild og Alf Stefferud
Hvordan har dere kommet hit i dag?
Vi har gått fra Marikollen
Er dere her ofte?
Det blir en gang imellom.
Hva synes dere om stedet?
Et flott sted og koselig hytte.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Ja.
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi
oss?
Andakten kan gjerne starte kl 1200 som før i tiden.
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen
gang.

I høst er det 30 år siden kontaktsenteret startet sin virksomhet og
jubileet ble feiret med innvielsesfest i nye lokaler. Det var Odd
Olaf Austveg som startet det i 1980 og mange mennesker er blitt
hjulpet både med mat og øvrig støtte og hjelp. Som gjester ved
jubileet var politikere og mange andre invitert. Også Jorunn
Austveg var til stede og hun har sendt oss denne rapporten:
Da jeg deltok i 30 års festen, møtte jeg en gammel venn, Roger.
Roger bodde og arbeidet for stiftelsen i ca. 2 år på starten av
1990 tallet. Roger ble kjent som mannen som kokte fårikål i
kaffekjelen. Det hadde sin forklaring: Kjelen var en stor
”misjonskjele” og ble ikke brukt til noe.
Mens han bodde på skogen, tok han trailersertifikat og startet i ny
jobb. Han har det bra og han ba meg hilse til vennene som
støtter Setertjernstua.
Dette var for meg et oppmuntrende 30-års-jubileum, ikke minst
fordi jeg møtte Roger igjen. Siste gang var i Odd Olafs
begravelse for 14 år siden.
Vi takker Jorunn for disse ord og vi håper at personer fra
kontaktsenteret også blir å se på Setertjernstua i fremtiden.

Årsmøte 2011
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes
mandag 7. mars kl 1900
på

Salemkirken - Lørenskog
Løkenåsveien 5.
Andakt
Vanlige årsmøtesaker og bevertning.
Det er spesielt hyggelig om flest mulig av
andaktsholdere og verter på søndagene har
anledning å komme.
Styret

Liste over andaktsholdere
kommende vinter:
06.02. Retostiftelsen
13.02. Trond Larsen
20.02. Knut Aadahl
27.02. Olav Strøm
06.03. Retostiftelsen
13.03. ??
20.03. ??
27.03. Gunnar Førland
03.04. Retostiftelsen
10.04. ??
Det jobbes kontinuerlig med å komplettere listen, følg
gjerne med på hjemmesiden vår, den forsøker vi å
holde mest mulig à jour.
Andakten begynner kl 12.30 og har en varighet på ca
20 – 30 min. inkl fellessang.
Blir det en fin vinter med snø og skiføre også denne
sesongen, vil vi forsøke å holde åpent også på
lørdager samt noen helger i januar. Men det er
vanskelig å love noe, for vi er helt avhengige av at
frivillige kan hjelpe til også med dette.

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 sept. – 10. nov. 2010
Sept. 10. (kr 5 705,-)
KSHS 100, EB 255, SR 500, AD 200, GO 200, TCS
200, ATT 300, E-IV 100, T og AL 100, HK 300, BE
100, AHa 250, JEW 200, LF 150, EB 200, OE 1000,
AAW 200, BJK 100, TF 400, MHF 100, BIB 300, GH
150, VB 200, EW 100.
Okt. 10. (kr 3 525,-)
EM 200, HSH 200, HIM 200, HKK 100, OSN 500, AMOS 300, GH 200, OK 200, GLL 200, KSHS 100, LS
200, SAO 200, SM 200, EM 100, LKT 200, EHL 200,
Gave I stua 225.
Nov. 10. (kr 850,-)
THN 500, NT 250, ØHB 100.

Bildene er tatt av Steinar Rosseland

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: Gunnar Førland
67 90 95 19 / 415 56 870
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.
Kontakt Ellen Bøe Bjortjønnli 950 85 278
hvis du har mulighet å hjelpe til på
søndagene
med
andakt
eller
kjøkkentjeneste.
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: Gunnar Førland.
Redaktør: Steinar Rosseland
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og
Steinar Edsbergløkken,
Bladet er kopiert på Skedsmo videreg.
skole, Tilrettelagt opplæring.
Stiftelsen kan også kontaktes via:
Setertjernstiftelsen
Postboks 259, 1471 Lørenskog
Bankgiro 70504200203 / 78770875152
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, (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 en utgave til salgs i kiosken vår, utgitt av Østmarka orienteringsklubb i målestokk 1 : 30 000.

