
  

I livene vi alle lever er det så lett å gjøre alt annet først før en velger å søke Jesus. Jobb, familie, 
facebook, trening, idrett, møter, verv osv., alle har vi ulike ting som vi er engasjert i og bruker vår 
tid på. Gjennom media blir vi også proppet med informasjon om hva som skal til for å gjøre livet 
så bra som mulig på alle måter. Dagene og timene på kalenderen blir fort fylt opp med planer for 
å gjennomføre og delta på alle hverdagens gjøremål. Vi tenker på alt vi skal få tid til gjøre og det 
vi kanskje skulle hatt bedre tid til. Men det var nettopp dette med prioriteringer av vår tid.  

Jeg vil dele en historie fra bibelen:   
(Luk 10, 38-42)  På sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Marta, tok imot ham 
i sitt hjem. Marta hadde en søster som hette Maria; hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet 
til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem 
og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at 
hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med 
mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne». 

Marta var opptatt av å være flink til å tjene, gjøre alt det som måtte gjøres og hun kan virke noe 
stresset. Maria derimot, valgte å sitte ved Jesus føtter, ta det med ro og lytte til hans ord. For 
mange av oss er det kanskje lett å være som Marta, tenke på alt som skal gjøres av arbeid og 
annet. Jesus sa ”ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del”.  
Det samme tror jeg Jesus sier til oss i dag. Han ønsker at vi skal sette han først, bruke tid med 
han, lære oss å lytte til hva han sier til oss. 

I 1.Korinterbrev 1,9 står det: 
Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. 

Paulus skriver i dette verset at vi alle har fått et kall, som er felleskap/vennskap med Jesus.   
Tar du i mot og lever i dette kallet? For det er nettopp her det hele begynner, det er her vi henter 
ny kraft, nytt liv, det er i relasjon med han at vi finner mening, framtid, håp, styrke, for livet.  
Ved å mest av alt ville lære å kjenne Jesus.  

 
Av: David Christian Hektner 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Shofar-horn 

 

 

 

Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Mars 2014 

Mest av alt!  

 
”Mest av alt Jesus, vil jeg lære å kjenne deg”. 
Slik låter refrenget i en sang skrevet av Jan 
Honningdal. Da jeg for første gang hørte denne 
sangen var det som at noe skjedde på innsiden, 
noe som rørte ved meg. Jeg kunne kjenne en 
fred, en hvile, det var som mitt hjerte ropte etter 
å anerkjenne denne teksten, ”Ja, Jesus, mest 
av alt så vil jeg dette!”.   

 

 Vi vil ønske alle våre lesere en riktig god påske! 



  

 

ÅRSMØTE 
 

Årsmøte ble avholdt mandag 3. mars 2014 hos 
Filadelfiakirken Rælingen.. Det var sendt ut innbydelser til 
menigheter og friluftsorganisasjoner i nærliggende 
kommuner og andre med interesse for Setertjernstiftelsen.   
Gunnar Førland ønsket de fremmøtte velkommen.  
Etter fellessangen Navnet Jesus… bad Jorunn Austveg for 
stiftelsen og årsmøtet.  
Irene Dalsbø og David Christian Hektner bidro med gode 
Jesus-inspirerte sanger.  
David Christian, som er ungdomsleder i Filadelfiakirken, 
holdt deretter en andakt med tema Mest av alt. Resyme av 
denne gjengis på førstesiden her i Hornsignalet. 

Årsmøtet startet etter matserveringen og det var 20 
stemmeberettigede til stede.  Dette ble gjennomført i h.t. 
den oppsatte agenda, Gunnar Førland ble valgt som 
ordstyrer. 

Årsberetning og regnskap ble presentert, det var bare 
mindre kommentarer eller spørsmål til enkelte punkter. 
Styrets arbeidsplan for stua ble også fremlagt, det kreves 
innsats for å holde den vanlige driften i gang samt generell 
vedlikehold og utbedring. 
Valgkomiteens leder Per Bjortjønnli ledet årets valg og det 
ble gjennomført i h.t. valgkomiteens innstilling. Ellen Bøe 
Bjortjønnli og Kai Bjørntvedt ønsket begge å få avløsning. 
Som nye ble Øyvind Valaker Hektner og Svein Kopperud 
valgt, Øyvind som nytt styremedlem og Svein som 
varamedlem. Se også «Leder har ordet» på neste side. 

Vi tar med litt fra årsberetningen for 2013 i spalten til 
høgre.  Det er sikkert til interesse for en del lesere. 

For øvrig vil dokumenter finnes på vår web-side. 
 
 

. 
 

 

 Oppsummering av årsberetning / regnskap 2013: 
 

Styret. I 2013 er det blitt avholdt 5 styremøter. 

Økonomi. Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende: 

 2013 mot  2012 
Gaver 77 150,00 71 330,00 
Salg i kiosk 71 907,00 46 367,00 
Utleie  0,00 600,00 
Renter 7 733,00 7 643,00 
   
Sum inntekter 156 790,00 125 940,00 
   
Sum utgifter 148 175,00 147 469,00 
   
Overskudd/underskudd 8 615,00     - 21 529,00 

 

Året 2013 hadde en vinter med mye fint skiføre, derfor det gode 
salget i kiosken. 64% av årets salg skjedde i febr. og mars. Vi har 
også fått gode offergaver, både fra organisasjoner og 
privatpersoner. 

Status. Antall besøkende varierer med vær og føre. Mange er 
takknemlig for å finne åpen stue både i nedbør og solskinn. 

Fellesdugnaden 25. mai hadde godt oppmøte, tilnærmet alle 
arbeidsoppgaver ble gjennomført. 
På Blåbærstevnet 25. aug. var fremmøtet litt mindre enn vanlig, 
ca 50 personer. Det ble et godt stevne i fint vær.  
Det er krevende å finne frivillige til vertskap og andaktsholdere. 
For øvrig er året å karakterisere som et normalår uten store 
endringer eller utfordringer. 

Avslutning. Styret vil takke alle bidragsytere. Uten gaver kan ikke 
stua holdes vedlike. Men minst like viktig som penger er alle som 
ber for virksomheten og sprer kunnskap om stua.   

En spesiell takk til RETO-stiftelsen som benytter stua mye og 
bidrar med arbeidskraft og andaktsholdere. 

 

 
.       

Årsmøtet er i gang, forsamlingen ser ut til å være er i godt humør etter en smakfull servering.  

 
 

 



  

Nok et årsmøte er over. Denne gang lagt til 
Filadelfia i Rælingen der vi blei svært godt mottatt. 
Menigheten hadde sørget for sangkrefter og 
andaktsholder som inspirerte og gav ettertanker.  

Årsmøter er ofte preget av at det kun er de som ”må” som deltar, 
og det var derfor ekstra hyggelig at flere av menighetens 
medlemmer var til stede.  

To av styrets medlemmer hadde denne gang valgt å takke nei til 
gjenvalg: Ellen Bøe Bjortjønnli etter mange år i styret samt Kai 
Bjørntvedt som har vært varamedlem i to år. Ellen har gjort en 
kjempejobb som ansvarlig for å skaffe andakts-holdere og 
kioskansvarlige; sannelig en jobb som ikke alltid har vært enkel!  

Vi kommer også til å savne Kai som alltid stiller opp når det blir 
kluss med andaktsholdere/kioskmedarbeidere. Han sier alltid: Jeg 
kan ta det! Heldigvis så gjør han gjerne dette også i fremtiden, 
men da ikke som medlem i styret. 
Tusen takk til dere begge for strålende innsats. 

Og det ordnet seg med nye krefter i styret: Øyvind Hektner som for 
øvrig tilhører Filadelfiakirken i Rælingen, blei innvalgt som medlem 
og Svein Kopperud fra Betania Lillestrøm blei varamedlem. 
Hjertelig velkomne begge to - vi trenger dere!  

Resten av styret blei gjenvalgt. Snakk om stabilitet: De fleste har 
jo minst 15 års ansiennitet fra styret. En styrke, men også en 
svakhet. Vi skal ikke stikke under en stol at gjennomsnittsalderen 
øker. Godt at også yngre krefter nå er innvalgt.  
Jeg ønsker velkommen til samarbeid og håper styret vil legge til 
rette for at Setertjernstua fortsatt blir et godt og givende 
samlingssted for alle våre besøkende. 

 
Vennlig hilsen 
Gunnar Førland 

 

 

Leder har ordet: 
 

 

 

     . 

  Folk på søndagstur 
   Denne faste spalten utgår dessverre i dette nr. 
 

 

 

 
De nye styremedlemmene, Øyvind Valaker Hektner til 
høgre og varemedlem Svein Kopperud til venstre. 
Begge er godt kjent med Setertjernstua og driften der. 
 

 
 

Dugnad lørdag 24. mai. 
 

Vi håper at mange har anledning til å være med 
på årets dugnad fra ca kl 1000 og 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 håper på brukbart vær, da 
blir dagen helt maks.  Notèr datoen i 
kalenderen nå. Vel møtt. 

 

Liste over vårens andaktsholdere:  
 

06.04.  Reto 

13.04. Svein Kloster 

20.04.  Anita Hykkerud  

21.04. (1. og 2. påskedag) 

27.04. Jorun Kind  

04.05. Reto 

11.05. Liv Strøm Lilley 

18.05. Trygve Bekkesletten 

25.05. Gunnar Førland 

01.06. Reto  

08.06.  Are Seierstad  (1. pinsedag) 

15.06.  Knut E Amundsen 

22.06. Gunvor Rekstad 
 

Andakten begynner kl 12.30 og har en 

varighet på 20 – 30 min. inkl sang. 

 

 
Irene Dalsbø og David Christian Hektner. 

De studerer begge to ved bibelskoler, hun i Grimstad og 
han i Kr.sand. 

I forbindelse med andakten fremførte David Christian 
en lovsang av Jan Honningdal med den samme tittel 
som han hadde satt på andakten: Mest av alt.  

Mest av alt Jesus  
vil jeg lære å kjenne deg (x2) 

Beundre din skjønnhet  
være der du er.  
Men mest av alt få kjenne 

deg som venn (x2) 

Mest av alt Jesus  
vil jeg lære å kjenne deg (x2)  
 

Kjenne deg Jesus (x 4) 



  

 Hornsignalet utgis 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: 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 en i styret 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 på Skedsmo videreg. skole, 
Tilrettelagt opplæring. 
 
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. 

 

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 desember 13 – februar 14. 
 
Des.13. (kr 24 970,-) 
JS 300, MS 300, EB 255, LT 200, AHA 275, AIS 500, 
RGE 100, BIB 300, RO 200, LF 150, SB 500, TBM 
1000, GN 100, SOL 250, ATT 300, KSHS 100, HKK 
200, MHF 100, BL 500, LS 200, BH 300, T&AL 200, 
SAH 100, JDOB 500, OE 1000, J&BK 250, HOV 200, 
GO 200, HK 400, BK 100, ROM 200, M&S 500, TL 
200, M&KA 200, TT 1000, HSH 200, OSL 250, GL 
100, BJK 100, IV 100, GB 200, AGS 500, 
Lions Rælingen 2000, Oslo Lille Indremisjon 10000, 
Øvre Rælingen menighet 340,  
 
Jan. og febr.14. (kr 1 150,-) 
AAB 200, NN 100, OH 200, TB 150, MHSAA 40, HOV 
200, MF 200, Gave i stua 60.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bildene er tatt av Steinar Rosseland 


