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Andakt fra årsmøte i stiftelsen 8. mars 2010
Av Gro Golimo Simonsen, sokneprest Høybråten
Det er kvinnedagen i dag. Beretningen om søstrene Marta og Maria er
derfor en fin tekst å hente fram. Hva tenker du om hvordan Jesus møter
disse to ulike kvinnene? Typisk mannfolk som ikke ser! – som ikke
skjønner alt det usynlige arbeidet som er å gjøre i et hus. Det som bare
merkes når det ikke gjøres!. Jeg skjønner godt at Marta opplever seg
urettferdig behandlet. For vi vet hvor mye som må gjøres når huset
fylles av langveisfarende gjester som er sultne, skitne og trøtte etter
dagens vandring og gjøremål. Nå må det handles! Lage mat, re senger,
bære vann.. Det gjør seg ikke selv. Så hva med litt hjelp fra søsteren
som bare sitter der?? Det er lett å skjønne Marta`s irritasjon når hun går
til Jesus og klager: Bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt
arbeidet alene? Arbeidet Marta gjør – gjør hun jo for å tjene Jesus.
Det er utrolig mye vi også må gjøre hele tiden.. Vi blir slitne, utbrente, går trøtte.. Travelhet er blitt en del av
hverdagen vår. Likevel vil jeg påstå at Marta er et forbilde for oss – med sin travelhet og aktivitet. Marta
hadde en tro som var virksom i kjærlighet! Det er viktig å holde fram. Noe må gjøres også i troens verden.
Noen må bære videre det store og viktige vi har fått. Til nye generasjoner, til mennesker utenfor kirkens
vegger, til mennesker som aldri har hørt.. Engasjement og iver i tjenesten, ja, det er virkelig noe som trengs
og er nødvendig. En kirke uten misjonsiver og driftige mennesker som står på, blir en tom og livløs kirke.
Kallet til å tjene andre, vise omsorg, handle, står urokkelig fast.
Likevel irettesetter Jesus Marta. Og vi kan undres! Men Marta irettesettes ikke så mye for det hun gjør, som
for det hun i all sin iver og sitt strev forsømmer! Hun gir seg ingen tid til nærvær og fellesskap med han hun
elsker og vil tjene. Og man går glipp av så mye når man haster slik rundt. Rikdommen i Jesu nærvær. Det er
viktig derfor å ha to tanker i hodet på en gang. Det er og nødvendig å ta tid til å sitte litt ned hos Mesteren
og lytte til hva han har å si oss – og gi oss. Skal vår tro og vårt engasjement forbli levende og sterkt.
Travelheten må ikke få ta oss bort fra Jesus og fellesskapet med han..
For ett er overordnet alt annet. Og det er Jesus selv – Han som er Livets brød. Maria har skjønt det. Derfor
legger hun et øyeblikk arbeidet til siden og tar seg tid til samværet med Jesus. Han som gir oss himmel over
livene våre. Med hele seg sier hun: Kom å vær du i min verden, slik jeg alltid er det i din. Det skulle vi i vår
travelhet ta til etterretning. Ta oss tid til å hente hjelp og styrke fra kildene av Ord, vann, brød og vin som er
gitt oss. For han gir rikdom som varer.. Så vil Mesteren også sørge for å sette oss i sving! Gå ut og gjør…
er hans utfordring til oss.. Det handler om prioritering og om å sette tingene inn i rett rekkefølge.

Årsmøte for 2009
8. mars 2010 ble årsmøtet gjennomført på Høybråten
menighetshus. Det var 18 stk tilstede, dette er som
gjennomsnittet for de siste 10 årene.
Møtet ble innledet med andakt av sokneprest i
Høybråten menighet Gro Golimo Simonsen. Utdrag av
hennes andakt er gjengitt på førstesiden av dette
Hornsignalet. Theodor Hauger fra Rælingen deltok
med flere sanger fra sin nye CD: Hvilepuls. Nydelig
sang og musikk, ”Jeg ønsker at den kan skape et lite
”friminutt” – til refleksjoner og ettertanke- ” som han
selv skriver i omslaget. Dette er noe vi alle behøver.
Etter et godt måltid startet årsmøtet med stiftelsens
leder Gunnar Førland som ordstyrer. Etter at den nye
stiftelsesloven kom i 2005, har årsmøtet mer karakter
av et informativt møte. Nå er det styret som er
stiftelsens øverste organ. Men vedtektene kan fortsatt
gi årsmøtet myndighet til å fatte visse beslutninger.
Stiftelsens vedtekter bør nok gjennomgå en revisjon
for å være avstemt i h. t. gjeldene lovverk.
Årsmeldingen fra 2009 ble gjennomgått og som
stikkord fra denne kan nevnes:
Økonomi: Tilfredsstillende resultat, men trenden med
fallende gaveinntekter fortsetter.
Hornsignalet: Fortsatt et viktig kontaktorgan, i tillegg
har vi vår hjemmeside på internett.
Status drift: Snørik vinter med utvidet åpningstid og
mange besøkende. Resten av sesongen noe
varierende oppmøte. Blåbærstevnet bra gjennomført.
Begrenset oppmøte på fellesdugnaden. Krevende å
finne frivillige til søndagens tjenester. Behov for
vedlikehold av bygningsmasse og tekniske
installasjoner er økende.
Avslutning: Gledelig at RETO er aktiv bruker av stua.
Stor takk til alle bidragsytere og til forbedere.

Gro Golimo Simonsen var andaktsholder

Theodor Hauger med sin fløyte

Noen av de fremmøtte, papirer må studeres

Regnskapet viste et driftsresultat på –kr 13 247,-.
Siden vi er blitt pålagt å avskrive bygningsmassen
med ca kr 30 000 pr år, er det blitt vanskelig å oppnå
et positivt resultat. Men til tross for fallende
gaveinntekter ble resultatet ca kr 10 000 bedre enn
fjorårets, dette pga betydelig økte salgsinntekter.
Regnskapet er revidert av Inter Revisjon Romerike
uten spesielle kommentarer.
Valg. Valgkomiteen hadde også i år en relativt grei
jobb, gjenvalg på alle. Men det jobbes med å få yngre
krefter med i styret, gjennomsnittsalderen er ca 65 år.
Styrets
sammensetning
og
hver
enkelts
ansvarsområde vil vi gjengi i neste nr, etter at styret
har hatt sitt første møte med konstituering av
funksjoner.

Også ”bakerste benk” følger med på sakene

Alle våre venner ønskes
en riktig god påskehelg!

Leder har ordet:
Kjære venner !

Årsmøtet blei avholdt i Høybråten
Menighetshus mandag 8. mars. Hele styret
tok gjenvalg uten at vi kan si det var særlig
kamp om styrevervene. Takk til dere trofaste styremedlemmer
som ofrer mye tid for å oppfylle målsettingen for Stiftelsen !
Ser vi tilbake på 2009, må vi si at nok en gang har det vært et
velsignet godt år. Riktignok er gaveinntektene nedadgående og
vedlikeholdsoppgavene begynner å presse på, men det
viktigste er at vi opplever at Setertjernstua fyller et behov og at
mange stikker innom Stua på søndagsturen – eller til og med
på lørdagsturen !
De siste to strålende vintrene, har vi hatt Stua åpen mange
lørdager i januar og februar takket være ildsjeler som Trond,
Svein, Øyvind og Steinar. Takk til dere for ekstraordinær
innsats. Opptil 300 personer har vært innom Stua hver helg
denne vinteren for påfyll av varm drikke, nystekte vafler og
Guds Ord. Dette viser at vi er til glede og nytte og oppfyller et
behov i Østmarkas ”dype skoger”.
Jeg vil rette en spesiell takk til alle dere som bidrar som
andaktsholdere, vertskap, med forbønn eller gir oss økonomisk
støtte. Uten dere hadde det ikke vært mulig å holde Stua åpen
40 helger i året !
Velkommen som besøkende til Stua senere i vår også.
Vennlig hilsen Gunnar

7.febr var det fin sang av f.v..Sandra,
Rebekka, Hanna og Jakob

DUGNAD
Den årlige dugnaden på Setertjernstua
er lørdag 29. mai fra ca kl 1000.
Som vanlig er det i hovedsak innvendig
rengjøring av stua og generell rydding i
området rundt som er programmet.
Håper på brukbart vær og et bra
oppmøte. Notèr datoen i kalenderen
allerede nå. Vel møtt.

Våren 2010

Her følger navn på andaktsholdere for våren /
forsommeren. Endringer kan forekomme.
Følg med på vår hjemmeside på internett
(www.setertjernstua.no) som vi skal forsøke å holde
oppdatert eller www.romerike.no og kalenderen som
finnes der.
28.03.
04.04.
11.04.
18.04..
25.04.
02.05.
09.05.

Trond Larsen
Dag Ermesjø
Retostiftelsen
Gunnar Oseng
Liv Strøm Lilley
Terje Hegertun
Jorun Kind

16.05.
23.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.

Retostiftelsen
Are Seierstad
Vera Adolfsen
Gunvor Rekstad
Trond Larsen
Retostiftelsen
Gunnar Førland

Som nevnt i bladet så har gaveinntektene en noe
nedadgående tendens. Her vises gavekurven fra år
1996 og frem til 2009. De siste 10 år er gjennomsnittet
ca kr 78 800, i 2009 ble summen noe under kr 61 000.
Kurven for ”Salg i kiosk” har en annen utvikling,
toppene her viser de årene med gode snøforhold.
Vi er spent på om 2010 kan bli et rekordår, forholdene
hittil kan tyde på det.

Utenfor stua har det vært mange ski
og staver, glade folk både ute og inne.
Stort sett hver søndag har vaffelpressa
gått for fullt. Fra Losby har dessverre
veien vært delvis brøytet, resultatet
har blitt noe dårligere løyper
Martin Synnes kom på ski
14. febr og holdt andakten

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 15. nov. 09 – 28. febr 10.
½ Nov – Des. 09. (kr 14 627,- )
AB 200, MUB 818, EM 150, GB 200, GF 329, JS 300, KL 200,
KS 200, LKT 100, GNN 100, AH 150, HSH 200, HKK 200, GO
250, SK 300, AD 200, AHa 275, HHØ 200, MHF 100, HIM 200,
TIS 100, MS 500, BL 500, OE 1500, JÅ 500, GH 200, ATT 200,
OSL 500, LSL 200, EM 100, KL 100, TT 500, KSHS 100, ESJ
100, NN 200, HOV 200, HH 200, RG 150, SU 500, KM 500, TF
400, JAH 100, HK 200, DLH 86,50, RMB 200, Rælingen
Menighetsråd 2095, Gave i stua 23,50.
Jan. 10. (kr 5 650,-)
NN 200, BJK 100, SM 100, MCR 200, EB 200, AH 400, OSN
500, M/KA 200, TB 100, EL 250, HFK 200, KB 200, GB 200,
RO 200, EAG 100, MDK 1200, OIH 200, GL 100, AW 1000.
Febr. 10. (kr 1 750,-)
BH 200, G/PH 200, AM 100, MF 500, AL 150, BOH 100, JS
300, AAW 200.

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 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

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.

