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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Mars 2017 

På Setertjernstua er det mange medarbeidere, vi kan kalle det dugnad, men kanskje også noe mer? 
I 1.Tess 3;2 skriver Paulus om Timoteus: Vår bror og Guds medarbeider i tjenesten for Kristi evangelium. Han 
skulle styrke dere i troen og oppmuntre dere. 

Vi får også være Guds medarbeidere. Der bibelen forteller om nådegaver, står det også om: - hjelpetjenester og 
styringsoppgaver.  

Jeg leste følgende i en bok: Anne Lise Matre skulle oversette bibelen til språket 'Fulani'. Hun holdt på med NT og 
brukte hushjelpen til å finne ord til oversettelsen. Hun måtte også ha kontakt med en dyktig lokal språkmann, han 
var muslim. Dette gikk greit, og muslimen synes etter hvert at det ble en meget spennende bok. 
Oversetteren hadde kommet til det verset som jeg leste fra 1.Tess. Hushjelpen sa at hun kunne ikke hjelpe med å 
finne ord som kunne brukes her, på 'Fulani' var det ikke noe som heter Guds medarbeider. De fleste i dette landet 
er muslimer, og Allah har ingen medhjelpere! Så stoppet arbeidet med oversettelsen opp en stund.  
Hun tok så dette opp med den språkkyndige muslimen. Når han leste det nevnte vers, sa han: «Det er en feil her i 
orginalspråket, ingen er Guds medarbeider. Det har ikke Allah, derfor kan det ikke oversettes til 'Fulani'». 

En gang Anne Lise var hjemme i Norge, opplevde hun at venninnen Kari skulle ha sitt andre barn. Hun hadde Anne 
på 3 år fra før. Så brakk Kari beinet. Hvordan gå med krykker og samtidig bære babyen, til stellebordet, for amming 
osv. 3-åringen hadde imidlertid en dukkevogn.  Mor la babyen ned i denne og vesle Anne kjørte til badet, til stue og 
kjøkken alt etter som det var nødvendig. 

Anne Lise skulle en gang holde en bibeltime om medarbeiderskap på et møte her hjemme og hun hadde fått lov av 
Kari å fortelle om den lille medarbeideren på 3 år. Moren Kari var også tilstede på denne bibeltimen. Etterpå 
snakket de sammen om dette bildet på å være Guds medarbeider. De snakket også om den lille 3 åringen som 
kunne være til så god hjelp i den situasjonen som hadde oppstått. 
Men da skjønte Anne Lise at Kari hadde et annet bilde inne i seg enn det de andre fikk ut av fortellingen. For Kari 
identifiserte seg i morsrollen sin som et bilde av Gud: Hun sa: «Jeg gikk der bak 3-åringen  og babyen, og jeg 
kjente på det intense ønsket om at det skulle gå bra. At den lille ikke skulle bli skadet, og at storesøster skulle greie 
si oppgave! Men det jeg kjente aller mest på, var hvor utrolig glad jeg var i barna mine!» 

Det er Gud også, han er glad i deg – medarbeider – Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, står det i Bibelen.  
Guds medarbeider – trille noen til Gud – frakte noen i bønner, i hjelpetjenester!  

Tenk at vi har et språk og et Gudsbilde som lar oss få lov til å takke HAM for at vi kan få være hans medarbeidere. 
Så stort !! 
 
        Jorun Kind 
 

(Red: dette er et resyme fra andakten på årsmøtet). 
 
 

Guds medarbeidere 
 



  

 

Årsmøtet  

 
Årsmøte ble avholdt 28.02. i Kirkestua i Øvre Rælingen 
kirke. Leder i stiftelsen Svein Aaslund ønsket alle fremmøtte 
velkommen før Theodor Hauger gledet oss med sin gode 
sang og spill. Stillhet var et tema i sangene hans. 
Jorunn Austveg innledet med bønn og leste fra Fil.1.  
Jorun Kind holdt andakten med utgangspunkt i ordene 
Guds medarbeidere. Hun har sendt oss et utdrag som vi  
gjengir på bladets førsteside. 
Før bevertningen startet ledet Astrid og Svein Kopperud oss 
i et par fellessanger. 
Årsmøtet ble gjennomført etter den oppsatte dagsorden i 
h.t. stiftelsens statuetter. Det var 18 stemmeberettige 
tilstede, nokså lik gjennomsnittet for de siste årene  
Vi tar med litt fra årsberetningen og regnskapet for 2016 i 
spalten til høgre, begge i forenklet form.  Dette vil trolig 
interessere noen av våre lesere.  

Valget var siste punkt på dagsorden og det ble ledet av 
mangeårige leder i valgkomiteen Per Bjortjønnli. 
Valgkomiteen hadde ikke hatt de store utfordringene, alle 
som var på valg tok gjenvalg, Resultatet ble som følger: 

Leder: Svein Aaslund, valgt for 1 år 

Øvrige styremedlemmer: 
Karin Edsbergløkken, gjenvalgt for 2 år 
Trond Woll, gjenvalgt for 2 år 
Steinar Rosseland, gjenvalgt for 2 år 
Arne Thorstensen, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Øyvind Valaker Hektner, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Hans Undelstveit, ikke på valg, 1 år gjenstår 

Varamedlemmer: 
Jorunn Austveg, gjenvalgt for 1 år 
Svein Kopperud, gjenvalgt for 1 år 

Dokumenter fra årsmøtet vil bli lagt ut på vår web-side. 
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      Oppsummering av årsberetning / regnskap 2016 

Styret. I 2016 er det blitt avholdt 5 styremøter.. 

Økonomi. Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende: 

 2016 mot  2015 
Gaver 74 020,00 86 935,00 
Salg i kiosk 32 849,00 53 302,00 
Utleie       2 000,00 2 400,00 
Renter 
Grasrotandel 

1 793,00 
1 139,00 

4 364,00  
0,00 

   
Sum inntekter 111 801,00 147 001,00 
   
Sum utgifter 145 678,00 140 049,00 
   
Overskudd/underskudd  -33 877,00      6 952,00 

 
I 2016 var skisesongen kort av 2 grunner, det kom lite snø samt 
løypetraseen fra Losby ble brøytet pga. tømmerdrift. Dette gjør et 
stort utslag på salgsinntekten som ble nær 40% lavere enn 2015. 
Gaveinntekten ble litt mindre, ca 15%, men beløpet er rundt 
gjennomsnittet for de siste 10-15 årene.  
Utgiftsposten er ca 3,5% større enn i 2015, forfallstidspunkter på 
fakturaene betyr en god del her.  
Avskrivningen på bygninger etc. er 31 800 kr, det samme som før. 
Denne sum defineres i regnskapet som en utgiftspost. 
Totalt har dette resultert i et underskudd på nær 34 000 kr. 
Informasjonskanaler. «Hornsignalet» kopieres i ca 450 stk, men det 
er en jevnt fallende tendens på adresselisten. Årsaken er trolig 
stigende alder og flytting blant abonnentene. Nettsiden vår 
www.setertjernstua.no er et viktig info-organ for stiftelsen og holdes 
oppdatert på informasjon om åpningstider mm. 
Status drift. Som nevnt var vintersesongen kort dette året og det 
store innrykket uteble. Vær og føreforhold bestemmer mye her. 
Oppmøtet til andaktene kl 1230 er varierende, fra et par stk og opp 
til 10–15 stk. På dugnaden den 21. mai ble mye utført av de 12 som 
møtte opp. 
Blåbærstevnet var den 4.sept. i nydelig vær. Arrangementet dette 
året var i samarbeid med Østmarkas Venner som fylte 50 år. Talen 
ble holdt av Øystein Larsen og flere enn de ca 50 som hadde møtt 
opp burde ha hørt denne. 
Å finne frivillige medarbeidere til andakt- og kjøkkentjenestene er 
krevende. Reto har bidratt fast med en gang pr måned, det takker vi 
spesielt for. 
Av utbedringsarbeid nevnes spesielt den nye urinalen som er 
montert. 
Styret takker alle bidragsytere for støtte og forbønn for 
virksomheten. 

 
Årsmøtet er i gang, Svein Aaslund ble valgt til møteleder og de fremmøtte følger godt med i dokumentene 

 

 
Theodor Hauger ved pianoet 

 

 
Jorunn Kind holdt andakten 
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Andaktsholder 05.02.17:  
 Kai Bjørntvedt  
Hvorfor er du kommet hit i dag?  
 Jeg skal være ansvarlig for sportsandakten på den første 
åpningsdagen for sesongen.   
Er du her ofte? 
  Det blir vel noe rundt 5 ganger i året som snitt antar jeg. 
Hva synes du om stedet? 
   Det er et fantastisk flott sted, alltid hyggelig vertskap og en 
god atmosfære. Det blir også mange gode samtaler. 
Vil du anbefale oss til venner og kjente? 
   Ja på det varmeste 
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss? 
   Nei, synes alt er veldig bra. 
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen neste gang. 

 

             
Våren er kommet og med den slutten på 
vintersesongen. Snøen kom sent, et lite 
snøfall natten før første åpningssøndag 
5. feb. ble første dag med skiføre i år.  

Resten av februar var stua åpen også på lørdager uten de 
helt store besøkstall. Det er stadig noen nye som kommer 
innom for første gang, så har vi de trofaste gjestene som 
stadig stiller opp. Vi setter stor pris på å høre de mange 
kommentarer om hvor hyggelig det er å komme til denne 
koselige stua i marka.  
Jeg holdt selv stua åpen noen av lørdagene i februar og 
fikk da tid til hyggelige samtaler med gjestene. Dette setter 
jeg stor pris på og det gir meg glede til å fortsette med det 
frivillige arbeidet på Setertjernstua.  
En takk til dere alle, både tilfeldige og trofaste gjester som 
besøker oss. Det kan være for å få en pause, og/eller å få 
med en andakt på søndagsturen. Vi er der for dere og jeg 
ønsker alle vel møtt en annen gang. 

Med hilsen Svein 

 

Folk på søndagstur 
Her er en fast spalte hvor 
tilfeldige gjester får noen enkle 
spørsmål hvordan de opplever 
Setertjern-stua på en vanlig 
søndag. Denne gang ble 
andaktsholderen utvalgt til «å 
svare for seg». 

    «Hyllest til Østmarka» 
Dette er tittelen på boken som ble utgitt av Østmarkas 

Venner i 2016. Den benevnes som et festskrift i 

anledning foreningens 50 års jubileum. Redaktører av 

boken har vært Helga Gunnarsdòttir, Sigmund Hågvar 

og Espen Bratlie. 1. permside vises til venstre. 

Det er en flott og stor bok på over 300 sider, en 

praktbok. Den er inndelt i noen hovedkapitler, 3 

eksempler på disse er «En hyllest til Østmarka», 

«Naturopplevelse og friluftsliv» og «Naturkvaliteter». 

Både geologi, dyre- og planteliv er godt omtalt. Også 

bildene i boken er flotte med natur, fugler og dyr som 

hovedmotiver. Den kjente Sverre M. Fjelstad har 

bidratt med mye tekst og bilder.  

Det siste hovedkapitlet heter «Østmarkas Nasjonalpark 

– vår gave til fremtiden». Dette er en av de store 

sakene som ØV arbeider med og som vi fikk en god 

orientering om på vårt Blåbærstevne sist høst.  

Boken kan du se hos oss inne på Setertjernstua. Den 

kan kjøpes hos noen av bokhandlerne i distriktet og 

ordinær pris er kr 390,- Den kan også kjøpes over 

nettet på ØV’s hjemmeside. 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

 

Leder har ordet: 
 

 

 

 
 

Dugnad lørdag 13. mai. 
 

Vi håper på et godt oppmøte på årets dugnad. Vi 
starter ca kl 1000 og holder på utover lørdagen så 
lenge det passer. 
Det er i hovedsak innvendig rengjøring av stua og 
generell rydding i området rundt som står på 
programmet. Vi satser på at været blir bra, da blir 
dagen maks.  Notèr datoen i kalenderen nå. Vel møtt. 

 

      Andaktsholdere denne våren: 

02.04.  Kai Bjørntvedt  14.05.    Ikke bestemt 

09.04.  Liv Strøm Lilley 21.05.  Jorun Kind 

16.04.    Ikke bestemt 28.05.  Svein Kloster  

23.04.  Øyvind Hektner 04.-05.06. Liv Strøm Lilley 

30.04.  Hans Undelstveit 12.06.  Gerd Fæster 

07.05.  Bjarne Slyngstad 19.06.  Øyvind Hektner 

Andakten begynner kl 12.30 og har en varighet  

på 20 – 30 min. inkl sang. 



  

 
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 des. 16 – febr.17. 
 
Des.. (kr 6 655,-) 
EB 255, OSL 250, TBM 700, HSH 200, FRL 500, MS 
500, SB 200, HFK 150, AS 500, JØN 500, OE 1000, 
FSK 300, JCS 200, EHL 200, ROM 200, BH 200, 
SOL 100, HK 400, RC 100, EW 200.  
 
Jan. (kr 7 450,-) 
RH 200, KOS 200, KSHS 100, MHF 100, ME 200, 
AaMB 200, ATT 300, NN 1000, AF 300, TL 200, GML 
100, BSE 100, SB 100, LS 300, GB 250, AA 200, BØ 
100, RO 200, TLAa 200, MN 200, KM 200, KB 500, 
HOV 200, Losje Lørenskogs Framtid 2000. 
 
Febr.. (kr 2 100,-) 
JAH 250, AHG 1000, JK 250, AD 200, JS 400. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bildene er tatt av Steinar Rosseland  
 


