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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Juni 2017 

Hvordan taler Gud til alminnelige mennesker? 
 

Denne andakten stod første gang i Hornsignalet sept. 2007. Det er et utdrag av andakten som Gunvor Rekstad holdt 

på Blåbærstevne søndag 26. aug. samme år da vi markerte 10 års jubileet for Setertjernstua . 

 

Ved grunnsteins-nedleggelsen for 12 år siden var jeg her, en mektig stund å være på denne plassen langt inne i 
skogen.  
Odd Olaf bad for stedet og virksomheten som skulle bli her; med utstrakte armer og et jødisk bønnesjal over 
skuldrene bad han. En kunne fornemme et merkbart, åndelig Guds-nærvær. Gud, ved sin Ånd, var på dette sted – en 
hellig stund; berøringspunkt mellom himmel og jord; berørte hjertene; opplevdes som Guds tiltale – om Hans 
velbehag.  
Er takknemlig for å ha vært her den dagen. Dette er altså et sted som ble til fordi en mann lyttet til Herren, fornemmet 
at her ute i skogen skulle det bli en plass som dette, han handlet på det han hørte – og stedet er blitt virkelighet. 
Setertjernstua er som en bauta, over en som lyttet til Guds stemme, arbeidet, bad, ventet, gjorde sin del av oppdraget 
han fikk. Dette kan stå som ett eksempel på måter Gud taler til alminnelige mennesker. 

Vi kjenner uttrykket: ”Det ble så levende for meg”. Dette benyttes når ting vi leser eller hører berører oss i hjerte og 
ånd, ”taler” til oss og blir viktig, gjerne i forhold til valg å ta. 
Denne søndagen er bibeltekstene bl.a. fra 2.Kor 3(4 – 6) og der kan vi lese at Gud gjorde oss til tjenere for en ny pakt 
som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.  

Slik er det når Gud taler. Ånden gjør Ordet, ordene, hendelsene, øyeblikkene levende for oss. Han kommer med liv 
og lys. Han vil noe med det han formidler til oss, Han vil ha en relasjon til oss, det var derfor Han skapte mennesket i 
sitt bilde. Han vil at vårt forhold til Han skal være levende. Han vil at vi skal merke at Han lever i dag.  
Gud ønsker seg trofaste barn som gjør det Han ønsker og vil, som er til vårt beste, til et liv i samfunn med Han.  
Men Guds barn har til alle tider strevd med dette – og så kom Jesus Kristus for å ordne opp, for 2000 år siden. Han 
har vist oss hvem Gud er: en Gud som vil hjelpe mennesker til frihet og fred. Fred med Gud, fred med seg selv og 
sine medmennesker. Denne freden gjorde Jesus Kristus tilgjengelig for oss – en fred som er en gave fra Gud - når vi 
vender oss til Ham hvor vi enn måtte befinne oss. 

Gud lytter til oss – til våre hjertesukk, våre bønner med ord, våre tårer og våre takksigelser.  
Gud er glad for at vi kommer til ham med alt i våre liv. Livet med Gud er ikke kjedelig, det er spennende. Det gir 
mening, det gir retning, framtid og håp. 

Gud taler til oss for å veilede oss på veien, på veien HJEM. Han ønsket for oss fred, at vi skal ha fred i vårt eget 
hjerte, fred med dem vi er glad i – og fred med Ham. Han vil ikke vi skal ha mørke kroker i hjertet, der rusk og rask så 
lett kan samle seg. 

Gud inviterer oss til å leve etter Hans bud, men vi kan fritt velge om vi vil eller ikke. Hensikten/planen for mennesket 
var at vi skulle bære frukt som varer (Joh 15:16). Dvs. at våre liv skulle skape verdier for evigheten, få andre med oss 
på veien hjem. Leve slik at andre fikk lyst til å slå følge med oss på den veien. 
Jesus sier til oss: Velg livet! Livet – velg Jesus og Hans gode ord og veiledning til oss. Han har trøst å gi, Han har 
”mat” for oss, Han er det ”brødet” som er kommet ned fra himmelen. I Ham er kilden, så den som kommer til Ham, 
ikke skal tørste, men ha evig liv. 

Lytt til hva Gud ved sin Hellige Ånd har å si deg. Om ditt liv, om din fortid, eller din framtid. Kjempesmart! For Gud 
taler til alminnelige mennesker – fortsatt. 
 

 



  

 

Hytteboka vinter-vår 2017 
(Et utdrag, innholdet er i de fleste tilfeller forkortet) 

05.02. – Takk foren fin stund på årets første ordinære 
åpnings-søndag. 
- Flott dag på Setertjern. 
11.-12.02. – Fint skiføre, vi spiste gode vafler og drakk 
kakao. 
- Den ene av oss tok en vørterøl, den andre en kaffe. Da er 
vi klare for turen hjem. Takk for oss. 
- Etter en runde i Østmarkas dype skoger er det godt å 
komme hit. Trivelig betjening og god stemning i stua. 
Hjertelig takk. 
- Andre dag på rad med utsøkt servering, var her også i 
går.. Alltid hyggelig her på Setertjernstua. 
- Takk for rasten. 
- I dag har det vært stor tilstrømming av skiløpere. I 
perioder var alle sitteplasser opptatt. Takk for en fin skihelg. 
(Vertskapet). 
19.02. – Årets første tur til Setertjernstua, det blir ikke den 
siste. 
- Flott å ha et serveringssted i denne delen av marka. Takk 
at noen ofrer en søndag for å være et hyggelig vertskap. 
- Fint vær, men mildt og dårlig skiføre. De fleste kom til fots. 
25 – 30 stk. innom. Takk for en fin andakt. (Vertskapet). 
25.-26.02. – Flott tur hit selv uten oppkjørte løyper. 

- Så glad vi ble for at dere var åpne ☺. 

- Overraskende gode løyper og vi koset oss, tusen takk. 
- Flott dag. 
- Enig. 
- En flott avslutning på vinterferien. Ca. 50 stk. innom på 
søndag og 8 stk. overvar andakten. Denne var basert på 
Matt.28;20 og Sal 23. 3 supre sangere var med. Vi har kost 
oss super masse og gleder oss til neste gang. (Vertskapet). 
05.03. – En litt grå søndag, men overraskende godt skiføre. 
- Fint å komme hit. 
12.03. – Takk for en god andakt. 
- Takk for en fin stund. 
- En hyggelig dag og som alltid et vennlig og inkluderende 
vertskap. 
19.03. – En nydelig vårdag. Takk for god servering og 
fellesskap. 
- Nydelig mars-vær. Fint å få med seg en andakt på turen. 
26.03. – Nydelig vær også i dag. 
- Vår første tur hit, tusen takk for en fin dag. 
- Utendørs andakt, takk for dagen og fellesskapet. 
07.-09.04. – En fin helg med godt og varmt solvær. Vi har 
kost oss, priset Herren, danset og bedt. En del folk har vært 
innom. Takk for oss. (Vertskapet). 
16.04. – Godt å komme ut på tur etter mye god påskemat. 
Kjekt å komme hit og få med andakten på 1.påskedag. 
23.04. – Hyggelig overraskelse at stua var åpen. 
- Takk for en fin andaktsstund. 
-Takk for oss. 
- Et godt besøk i dag. Andakten ble holdt ute og etterpå 
kom snøværet. (Vertskapet). 
30.04. – Takk for en fin andakt. 
- Takk for en fin dag på Setertjernstua. 
- Takk for deilig servering når vi var på «Østmarka rundt 
tur». Videre til Ramstadslottet, gleder oss til utsikten der. 
07.05. – En fin tur i dag. 
- En flott tur og en god og oppbyggelig andakt. Guds ord, 
både GT og NT er troverdig. Dette trenger vi å høre i 
dagens samfunn. 
- Dagen startet med yr, men etter hvert kom solen frem. En 
fin andakt, hele Bibelen er en sann bok. Flere nye gjester 
var her for første gang. (Vertskapet) 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Dugnad 12. mai 

På bildet over har dugnadsgjengen bevilget seg en pause 
med litt forfriskninger. Været var greit til arbeid, men litt for 
kjølig til å sitte rolig utendørs. 
Vi hadde håpet på et større oppmøte, en del av de 
planlagte oppgavene ble derfor ikke utført. Dette gjelder 
spesielt hovedrengjøring av serveringslokale, kjellerstue, 
soverom og dusjrom. Kjøkken og do ble vasket og 
vaffeljernet grundig rengjort. 
Vinduspuss vil bli utført snarlig av gode medarbeidere som 
ikke hadde anledning å møte opp i dag. 
Arbeidslysten var stor hos de som kom. De senere år har vi 
vært selvforsynt med ved da en del trær rundt stua vokser 
fort og skygger for sola. Trærne skal felles, fremkjøres, 
kappes, kløyves og til sist stables opp for tørk. Dette er 
arbeidskrevende, men nå er vinterveden for sesong 2018-
19 snart i boks takket være stor innsats.  
Vi ønsker at Setertjernstua skal fremstå ren og pen for våre 
besøkende, det er derfor viktig at vi tar et skipper-tak minst 
en gang pr. år for å oppfylle dette. 
Hvis noen har lyst og anledning til å ta et tak der inne en 
vanlig ukedag med f.eks. rengjøring, ville vi være 
takknemlig for det. Kontakt gjerne dugnadsansvarlig, se 
siste side. 

 
 

 
Fra v: Trond, Steinar, Svein, Øyvind og Halvor 

 

 

  
Vi får noen ganger spørsmål hvorfor vi har dette navnet på 
bladet vårt. Svaret er ganske enkelt, det ble bestemt av Odd 
Olav Austveg og bladet har hatt dette navnet fra første utgave. 
Navnet kommer av signallyden fra et bukkehorn eller en basun 
som det også kalles. På hebraisk heter det en shofar.  
Det er et gammelt instrument som er nevnt mange ganger i 
bibelen. Gideon, Josva og kong David kjente alle til viktigheten 
av å la Herrens basun lyde. Den ble brukt ved mange 
anledninger og ofte var det store og viktige ting som skjedde 
etterpå. Også i dag blåses det i shofar under feiringen av flere 
jødiske høytider. 
Inne i stua har vi liggende en fin shofar som Odd Olaf i sin tid 
kjøpte i Jerusalem. Han benyttet den flittig som ”kirkeklokke” like 
før andakten på søndagene. Men for de fleste av oss er det er 
ikke så enkelt å få en fin og sammenhengende lyd. Det hadde 
vært fint om noen kunne benytte den på Setertjernstua før 
andakten på søndagene. som innkalling til å samles om Guds 
ord.  
  
 



  

 

     . 
Besøkende 07.05.17:  
 Alina Dinu og Jan Erik Andersen  
Hvorfor er dere kommet hit i dag?  
 Vi ville oppdage nye steder, vi er nysgjerrige på denne 
delen av Østmarka. .   
Er dere her ofte? 
  Dette er første gang vi er her, vi kommer definitivt tilbake. 
Hva synes dere om stedet? 
   Et veldig koselig sted. En utrolig flott beliggenhet ved 
vannet nedenfor. Og så stille og rolige omgivelser. 
Vil dere anbefale oss til venner og kjente? 
   Ja det er helt klart. 
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss? 
   Ikke som vi kan se eller kommer på, det betyr at det er 
topp. Fortsett som dere gjør. (Åpent også på lørdager hadde 
vært et ekstra pluss) 
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen neste gang. 

 

             
I lederspalten tar vi denne gang inn et 
fint bilde av leder i stiftelsen, Svein 
Aaslund. Det er fra dugnaden. 
Han er blitt vår «spesialist» på å rense 
vaffeljernet grundig og nøyaktig. 
 

 
 

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

                Minneord 

En stor og takknemlig forsamling tok avskjed 

med Johanne H. Borud i Fetsund kirke den 17. 

mars. Takknemlige fordi vi alle hadde kjent 

Tulla i kort eller lengre tid. 

Mannen hennes, Oddbjørn, som døde  i 1995,  

må også nevnes da begge hadde en stor 

interesse for arbeidet på Setertjernstua.  

De la ned mye arbeid, ikke bare på skogen, de 

ønsket også våre venner, rusmisbrukere, 

velkommen til deres hjem.  Det var i seg selv en 

uvanlig opplevelse for disse, å være i selskap 

med en politimann og hans kone i deres hjem.   

Tulla var en forbeder, en mild person som  sang 

og spilte piano.  Hun skrev også noen sanger. 

Etter hvert fikk Tulla helsemessige vansker. 

Dette medførte at fra 2012 bodde hun på 

Pålsetunet bo- og servicesenter.   

På slutten av livet var det fortsatt viktig for 

henne å stille spørsmålet: Er du en kristen du? 

Et vers som lever i meg etter denne dagen er fra 

Hebr.13;7 (88 utg.) og litt omskrevet: 

«Gi akt på utgangen av hennes ferd, og etterfølg 

så hennes tro». 

På gjensyn, kjære Tulla.  

    Jorunn Austveg 

 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

Leder har ordet: 
 

 

                         

BLÅBÆRSTEVNET      
 

Søndag 3. sept. kl 12 -15 arrangeres det 

tradisjonelle Blåbærstevnet og med dette er 

høstsesongen i gang. 

I høst er de 20 år siden innvielsen av stua, 

derfor er det ekstra hyggelig at stiftelsens 

mangeårige leder Roald Andersen vil komme 

og holde andakten. 

Det blir også sang og musikk. 

Salg av pølser, vafler, kaffe og brus. Kollekt. 

Stevnet avsluttes som vanlig med enkle 

konkurranser / leker. 
 

 

 

Kom ut og trim! 
I stiftelsens vedtekter står bl.a. at vi skal være med på å 
fremme friluftslivet.i Østmarka. 
Nå er stua stengt fra St.Hans og ut august måned så våre 
gode vafler med tilbehør kan vi dessverre ikke tilby.. Men 
plassen utenfor stua er tilgjengelig, der er det koselig å ta en 
pause på gå- eller sykkelturen. 
Østmarka orienteringsklubb kan også denne sommeren tilby 
flere fine opplegg. Skogtrim er en turorientering med kart og 
kompass og innbefatter flere områder på Nedre Romerike. 
Så er Stolpejakten i gang i Lørenskog, Rælingen og 
Skedsmo. Den er mindre krevende og alle kan være med. 
Vi ønsker alle en god sommer med masse frisk luft. 
 



  

 
Hornsignalet utgis 4 ggr. i året 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: Jorunn Austveg, Karin og 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 7050 42 00203 / 7877 08 75152 

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 det nyeste til salgs i kiosken vår, utgitt av Østmarka orienteringsklubb i målestokk 1 : 30 000. 

 

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 mars – mai 17. 
 
Mars (kr 1 905,-) 
RKG 150, EB 255, TL 200, BSE 100, JM 100, MS 
500, MN 200, RDH 200, M&KA 200. 
 
April (kr 9 675,-) 
RMB 400, AM&OS 300, HKK 100, ROM 200, KOS 
300, OH 500, AIS 400, EH 300, LKT 200, TH 200, LS 
400, ATT 300, LK 150, AGF 300, MPR 500, BH 300, 
RO 200, AH 200, AD 200, EW 200, MK 500, MHF 
100, SR 300, HSH 200, OS 200, MBU 200, AH 150, 
L&HU 500, JB 200, HK 400, GML 150, KM 200, GB 
250, LSL 300, HFK 175, LH 200. 
 
Mai (kr 3 700,-) 
SR 1000, M&KA 200, TBM 700, AH 150, OOF 500, 
JEW 100, AA 200, JS 400, JK 250, HOV 200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bildene er tatt av Steinar Rosseland  
 


