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Andakten fra
Blåbærstevnet
Jorun Kind har han gitt oss hovedinnholdet av sin
andakt og det gjengis i teksten under.
Andakten er basert på Fil 3, 7 – 14, som var leseteksten
denne søndagen. V.g. les disse versene, de er en stort og
mektig stykke fra Guds Ord.
Vi starter med vers 7 og leser der at Paulus har byttet verdier. Paulus hadde mye i livet sitt som hadde
stor verdi – noe som han tidligere hadde regnet som verdifullt. Han hadde en god utdannelse og hadde levd et flott
liv for Gud, - slik han da trodde var det rette.
Men så fikk han oppleve noe som var så mye mer verdt! Han hadde møtt Jesus – dvs. det var Jesus som møtte
Paulus – i et veldig LYS på veien. Og dermed ble verdier byttet om.
Andre steder i Guds ord kan vi lese om slike funn av nye skatter, se f.eks. Matt 13, 44-46.
Det er Jesus og Himmelrike som er skatten i begge disse bibelstedene. Det blir som vi kan synge i en gammel
sang: Om jeg eide alt, men ikke Jesus, tror du det var nok å stole på……
I sommer var Bjarne og jeg på båttur til Langesund på skjærgårdssang. Vi ankret opp i Tønsberg og gikk
innom Bryggekapellet. Kveldens kapellvert stilte oss et direkte spørsmål: ”Har dere Jesus i hjertet?” Tenk at vi
kunne svare JA på dette – det er stort.
En annen historie: En jente var født med hjertefeil og 6 år gammel ble hun operert. Da hun våknet av
narkosen, satt legen ved senga hennes. ”Var det du som opererte hjertet mitt?” spurte hun. ”Ja,” sa legen og tenkte
at hun ville spørre om det gikk bra. Men hun sa noe annet: ”Så du om Jesus var der inne?” Et relevant spørsmål for
i Ef. 3:17 står at Jesus vil ”bo ved troen i være hjerter”.
I dagens tekst, vers 8 og 9, sier Paulus: For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg
kan vinne Kristus og være i ham. Ja, Paulus hadde forstått viktigheten av å ha JESUS!
En predikant fikk engang et spørsmål: ”Skal vi ha Jesus i hjertet – og enda så skal vi være i Jesus – går
det an?” Predikanten svarte på dette med å hente en bøtte med et tau på, deretter gikk de begge ned til elva og
predikanten kastet bøtta ut i vannet. ”Er det vann i bøtta nå?” spurte han. ”Ja, det er da det”, svarte den andre.
”Men er bøtta i vannet da?” spurte predikanten. ”Jo, den er det,” svarte den andre.
Ja, det er fantastisk: Jesus i deg og i meg – og du og jeg i Jesus!
Videre i versene 12 – 14 leser vi at Paulus vil ha mer av Jesus på livsveien sin, gripe mer av Ham, fordi
han er grepet av Jesus. Det er ikke frelsen Paulus snakker om, nei, den var ferdig helt fra Jesus hang på korset og
sa: ”Det er fullbrakt.” Han vil ha mer og mer av Jesus inn i seg, ånden, kraften, kjærligheten, gleden osv. Men det
går liksom ikke av seg selv. Da sier Paulus at han jager etter å gripe det. Og han vil nå målet.
Det aller viktigste er at vi har fått Jesus i hjertet og at vi kommer frem dit han vil samle alle!
Men nå lever vi her – dag for dag i livene våre – vi er underveis.
I Guds rike er det noen flotte lover, her er en av dem:
Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt 6, 33.

Blåbærstevnet 2013

En nydelig dag hvor naturen viste seg fra sin beste side, alt lå
til rette for at det skulle bli et vellykket stevne.
Losby bruk gjennomfører i høst skogsdrift langs veien fra
Losby og innover. Men de lovet oss en godt ryddet vei til
søndagen og det takker vi for.
Leder i stiftelsen, Gunnar Førland, ønsket alle hjertelig
velkommen presis kl 1200. I forkant lød det noen fine shofartoner ut fra høyttaleren. Disse ble riktignok spilt fra CD og vi
ble minnet på at i stua befinner det seg en ”ekte” shofar, kjøpt
i Jerusalem av grunnleggeren Odd Olaf Austveg. Men det er
ikke så enkelt for oss nordboere å blåse rent og pent på
denne.
Etter fellessangen ”Om jeg eide alt, men ikke Jesus...”
innledet Jorunn Austveg med bønn for dagen. Dette har hun
gjort trofast i så å si alle Blåbærstevner som har vært
arrangert ved den nye stua. Vi setter stor pris på hennes
innsats for stiftelsen. Hun mintes også John Åker som har
gått bort siste året. Han var en ivrig støttespiller for stiftelsen
på alle måter. Han var med i styret noen år på siste halvdel av
90 tallet og var også andaktsholder en del ganger.
I stiftelsens vedtekter § 2 står det om stiftelsens
formål og pkt. 1 lyder slik: «Stiftelsen har til formål å fremme
friluftslivet i Østmarka ved å drive en markastue med kristen
profil».
Steinar Rosseland valgte i sin historiske oversikt å ta
utgangspunkt i dette med friluftsliv. Sist på 1800-tallet vandret
Johan Henrik Borrebæk bl.a. i Setertjern-området. Han utga
en bok: «Paa uvante Stier: fodture i Kristiania omegn 1903».
Et kapitel har overskriften: «Lørenskogen» og Steinar leste litt
fra dette. Der beskrives en tur fra Ellingsrud via Losby og båt
på Geitsjøen. Derfra gikk turen opp det vi i dag kaller
Badstudalen og til Setertjern. Videre via Ramstadsjøen og
ned til Øyern og dampbåten inn til Lillestrøm.
Det var spesielt 3 setninger i denne fortellingen som han
syntes passet godt inn også dagens situasjon:
* Sætertjernene der ligger romantisk til mellem høie Aaser
* Ved Sætertjernene bør man passe paa at passere det
vestre paa søndre Side, det østre paa nordre.
* Den, der vil søge Ensomhed og Fred, kan ingen bedre Rute
vælge end en Tur indover til Lørenskogens bortgjemte Bygd !
Møyfrid Guttormsen og hennes mann Harald
Eriksen stod for sang og musikk. Møyfrid sang flere sanger
under stevnet og Harald stod for musikken på sitt medbrakte
elektroniske piano. Det lød så klart og flott i den fine naturen
og sangene passet så godt inn i dagens budskap med navnet
Jesus i sentrum.
Et annet punkt i stiftelsens vedtekter § 2 står «Å
utvikle det evangeliske kristne fellesskapet gjennom andakter,
undervisning og fellesskap».
Jorun Kind fra Rælingen var dagens andaktsholder og utdrag
fra denne gjengis på 1. siden i bladet.
Vi anbefaler å lese denne grundig samt de bibelversene som
det henvises til. Jorun er en god medarbeider med et klart og
godt budskap, hun stiller hvert år til flere andakter på
søndagene.
Et siste punkt i stiftelsens vedtekter § 2 står «Å
legge til rette for at stua kan benyttes av kristne
organisasjoner som driver rehabiliteringsarbeid for mennesker
med misbruksproblemer».
Stiftelsen RETO er blitt til stor velsignelse for stua og de
passer godt inn i å oppfylle dette punktet i våre vedtekter. De
har søndagsvaktene gjennomsnittlig 1 gang pr mnd. og
benytter stua også utenom dette.

.

Blåbærstevnet ble en flott dag, bare noen små «godskyer»
å se på himmelen. Det var nær 60 fremmøtte som fikk
høre god sang og forkynnelse.

RETO er en sangglad gjeng og bidro med et par friske sanger.
Fra deres hjemmeside (www.retonorge.no) sakser vi følgende:
Stiftelsen RETO har siden 1985 tatt imot mennesker med
rusproblemer og hjulpet svært mange til et liv fri fra rus.
Vi tror at den eneste som setter virkelig fri, er Jesus Kristus.
Dette er kjernen i vårt rehabiliteringsarbeid. Samtidig er
vår intensjonen å gi gratis hjelp til alle som ønsker det, uten
noen som helst form for sosial, rasemessig,
religiøs, seksuell eller sykdomsbasert diskriminering.
RETO var til stede på stevnet med 7 deltagere og Danijel,
opprinnelig fra Kroatia, orienterte litt om Reto. En annen kom
med sitt personlig vitnesbyrd om sitt liv, og hele gruppen hadde
også et par sanger.
Dette året gikk kollekten til Blå Kors Kontaktsenter og
beløpet ble kr 2 537,-.
Siste fellessang var ” Ren og rettferdig, himmelen verdig...”.
Også i år var det Salemkirken Lørenskog som stod for god
innsats på kjøkkenet. Kaffe og vafler, brus og pølser var
populære retter og salget gikk strykende. Det var nærmere 60
deltagere på stevnet og for mange ble det kanskje dagens
middag ute i det fri.
Den uhøytidelige konkurransen fordelt på 4 poster ble tradisjonelt
gjennomført som avslutning på dagen med 6 deltagende lag,
barn og ”voksne barn”. Det var premier til alle lag gitt av Bok og
Media Lillestrøm.
Årets blåbærstevne var dermed over og vi vil takke alle som bidro
til en fin og vellykket dag.

Leder har ordet:
Kropp og sjel.
Årets Blåbærstevne viste klart hva
stiftelsens formål er: Friluftsliv,
forkynnelse og rusomsorg.
Et nydelig natur skapte rammen om turen inn til
Setertjernstua – oppbyggelig i seg selv. Klar og kjølig
høstluft som endret seg til sommerluft i løpet av dagen
med en strålende sol hengende på en skyfri himmel over
Setertjern.
Vakker sang og musikk av Møyfrid Guttormsen og
ektemann Harald Eriksen, nøye sammenhengende med
tema for Jorun Kind`s flotte andakt ute i Guds store
katedral.
Innslag fra RETO-stiftelsen som presenterte sitt arbeid
med tidligere rusavhengige og som er en flittig bruker av
Stua. Det var også hyggelig besøk fra Evangeliesenterets
bibelskole på Varna. Og som vanlig blei dagen avsluttet
med natursti der de beste vant (?).
Snakk om vi fikk i pose og sekk denne gangen, noe både
for kropp og sjel. Takk til alle medvirkende og besøkende !
- og dermed er høstsesongen blåst i gang på
Setertjern. Velkommen til både friluftsliv og
oppbyggelse om du får det til – hver søndag frem til
desember.
Gunnar Førland

Liste over høstens andaktsholdere:
15.09
22.09.
29.09.
06.10.
13.10.
20.10.
27.10.
03.11.
10.11.
17.11.
24.11.

Knut Erik Amundsen
Svein Kloster
Jorun Kind
Kai Bjørntvedt
Reto
Hans Petter Østreng
Robert Østreng
Trond Larsen
Reto
Freddy Johnsen
Gunnar Førland

Andakten begynner kl 12.30 og har en
varighet på 20 – 30 min. inkl sang.

Bilder fra Blåbærstevnet

Gunnar Førland ledet
stevnet på en flott måte.

Jorunn Austveg
i sin åpningshilsen

Alle bord og benker var mer eller mindre fylt opp.

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

Gjester 25.08.13, Blåbærstevnet:
Kirsten og Jan Einbu.
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Vi ønsker å være med på Blåbærstevnet.
Er dere her ofte?
En del ganger, både på sykkel og ski. Vi har også vært
vertskap noen ganger sammen med et husfellesskap.
Hva synes dere om stedet?
Kjempeflott sted. Veldig hyggelig at Reto kan benytte det.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Absolutt. Har fått kommentarer fra naboer som har vært
innom her og pengene ligger igjen hjemme, de synes det
er fabelaktig å oppleve at de kan få servering og betale
senere via giro.
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss?
Ingen spesielle ting
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang.

Møyfrid Guttormsen og Harald Eriksen sang og spilte.

RETO stilte sporty opp i vår "konkurranse" med 2 lag,
her er det ene med lagleder Danijel til venstre.

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 juni – aug. 13.
Juni (kr 3 405,-)
EB 255, RIG 200, DE 200, ROM 100, RGE 100,
MHF 100, ATT 300, HSH 200, OSL 250, SR 300,
EW 100, AL&T 200, BJK 100, RAK 300, HV 200,
TBM 500.
Juli (kr 5 875,-)
RMB 200, TT 1000, RO 200, SOL 200, HK 400,
OOF 500, AHA 275, K&MK 200, AIS 200, GO 250,
TEL 500, EB 200, AD 200, BL 500, GL 100, JKH
200, RKG 150, DE 200, AAW 200, AH 200.
Aug. (kr 1 100,-)
MS 300, LSL 200, JS 300, RMB 300.

Bildene er tatt av Kai Bjørntvedt og Steinar Rosseland

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 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 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.

