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Jerusalem, Jerusalem!
Du som slår i hjel profetene og steiner dem
som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville
samle dine barn, som en høne samler
kyllingene sine under vingene. Men dere
ville ikke. Se, huset deres skal bli liggende
øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere
ikke se meg før dere sier: Velsignet være
han som kommer i Herrens navn!
Martin Synnes holdt andakt på Blåbærstevnet,
Han har gitt oss et utdrag som vises nedenfor.

Matt 23:37-39

Hvilken bedrøvelig tekst på et «Blåbærstevne»! Men vi står overfor et klimaks i Bibelens store fortelling, Guds historie med sitt folk –
med Jerusalem og med Jesus i hovedrollen. Og det bærer gjennom dom til frelse og jubel!
Jerusalem med tempelet på Sionshøyden: Det er vanskelig å overvurdere den religiøse betydning av dette religiøse sentrum. Det ble
av profeten kalt «jordens navle» (Esek 38,12). Det var på Jesu tid viden berømt for sin overdådige prakt, jf. disiplene sammen med
Jesus på Oljeberget, vendt mot tempelhøyden: «Se, Mester, for noen steiner og for noen byggverk!» (Mark13,1).
Men den viktige forklaring på denne unike betydning av tempelet var at Gud hadde lovet å ta bolig i dette hus og høre folkets bønner.
Et eget høydepunkt inntraff hvert år når ypperstepresten på forsoningsdagen bar fram offeret i Det aller helligste rom for folkets
synder. Enhver troende jøde, hvor enn han fantes i diasporaen, dro minst en gang i året opp til Jerusalem for å tilbe.
På denne bakgrunn blir Jesu domsord mot tempelet dramatisk; han rører ved det absolutte sentrum i jødisk fromhet, for å sette noe
nytt i stedet! Jesus ankommer Jerusalem for siste gang; hans domsord er fylt av sorg og smerte: «Hvor ofte ville jeg ikke samle barna
dine, som en hønemor samler kyllingene sine..». Jesus, sendt av Gud, ønsket med sin kjærlige vilje og frelsende makt å bringe de
bortkomne sammen, i et nytt fellesskap hos seg.
Jesus gråter over Jerusalem, forteller Lukas. (Luk 19,41f): «Hadde du bare på denne dagen visst hva som tjener til din fred. Men det
er skjult for dine øyne».
«Men dere ville ikke!» Mon vi kan forklare denne avvisning? Vantroen har en forankring i vår vilje, i en stolt selvhevdelse. Vi vil ikke
at Gud skal ble sentrum i vårt liv; vi holder avstand til ham som vil favne oss. Ikke minst holder mange avstand til det kristne felleskap
hvor troen fins; og de går seg bort.
Jesus taler om det nådige tilbud og gudsnærvær som er skjult for deres øyne. Også Paulus kaller vantroen for en blindhet: «For denne
verdens Gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds
bilde» (2.Kor 4,4). Mennesker snur seg og går sin vei før de har fått se noe vesentlig!
Markus forteller om Jesu besøk i Nasaret: «Han undret seg over deres vantro» (Mark 6,6). Det fins flere grunner til at mennesker i dag
går seg bort fra troen. Men med fokus på vantroen ansvarliggjør Jesus alle som får høre evangeliet!
Troen på han Gud har sendt er det største under i våre liv. Og den er verdt å kjempe for, i en sekularisert verden hvor kristen tro og
overbevisning ofte blir fortrengt eller fortiet. Troen kommer inn når Gud får vise oss sin barmhjertighet og godhet. Og jeg tar imot. Da
kan jeg ta del i takken og tilbedelsen.
Jesu sluttord, det store vendepunkt i vår knappe tekst. Det er sluttakkorden i Guds historie med verden. Her brytes all pessimisme og
nederlagsstemning. Alle går ham i møte, han vi har ventet på: «Velsignet være han som kommer i Herrens navn»! Det fullkomne
gudsnærvær vender tilbake. Hvilket salig øyeblikk å få hilse ham når han bringer det nye Jerusalem til jorden og gjør den ny!
Deg å få skode er sæla å nå, Gud vær det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt, ljoset som strålar ved dag og ved natt!
Martin Synnes

Blåbærstevnet 2014
Det 19. Blåbærstevnet ble også i år gjennomført
på tradisjonell måte, og innholdsmessig ble det et
godt og velsignet stevne. Vi tror at de ca 35
personer som var til stede følte det samme,
tilbakemeldingene lød i alle fall slik.
Vi hadde gjerne sett et større oppmøte, men det
skjer mye rundt omkring nå på sensommeren
som gjør at folk er opptatt med andre ting.
Leder i stiftelsen,
Gunnar Førland,
ønsket alle vel
møtt etter at
shofaren hadde
tonet ut (spilt fra
CD). Da var
solen delvis til
stede.
Senere kom det noen byger, men det medførte
ingen store endringer i programmet.
Etter første fellessang «Hvilken venn
vi har i Jesus», fikk
Jorunn
Austveg
ordet. Hun har
trofast stilt opp år
etter år, hun hører
med på stevnet!
Hun åpnet med minneord over Leif Larsen, en
god venn og medarbeider av arbeidet her ute.
Han hadde fått hjemlov tidligere i år. Hun
avsluttet med bønn for stevnet og for stiftelsen.
Steinar Rosseland orienterte fra tidsepoken for
vel 20 år siden med sitater fra de første utgavene
av "Hornsignalet". Det var om utviklingen frem
til at byggetillatelsen var i boks, en spennende tid
for stiftelsen og for grunnleggeren Odd Olaf
Austveg.

Før andakten fremførte Monica og Halvard
Roaldsnes 2 sanger: «Jeg er ditt barn» og «Gud
vil rydde vei», akkompagnert av orgel og gitar.
Monica og Halvard har hjemmet sitt på Vigra,
men har noen år oppholdt seg mye i Lørenskog i
forbindelse med annen tjeneste og besøker gjerne
Setertjernstua når de har anledning til det.

Som det fremgår her var det ledig plass på stoler og benker,
men ikke alle som var tilstede er blitt med på bildet.

Martin Synnes har tidligere vært med oss som
andaktsholder både på Blåbærstevner og «vanlige»
søndager, også denne dagen stilte han opp med sin
klare og solide forkynnelse. Han har sendt oss et
redigert utdrag av andakten og den gjengis på
førstesiden. Vi anbefaler alle å lese dette,
bibelteksten handler om, som han skriver, Guds
historie med sitt folk – med Jerusalem og med
Jesus i hovedrollen.
Monica og Halvard hadde 3 sanger til på
repertoaret: «Ki Ko Ahav», « No syng det i mitt
hjarta» og «Det ända som bär». Den førstnevnte
har hebraisk tekst fra Joh.3.16 og det er trolig
første gang at dette gamle bibelske språket har lydt
så sterkt utover skogen ved Setertjern.
Også i år hadde noen gode venner fra Reto møtt
opp til stevnet. De gav meget sterke vitnesbyrd om
hvordan livene var blitt endret etter at de hadde
tatt imot Jesus i sitt hjerte.
Kollekten i år gikk til Evangeliesenteret og det
kom inn kr 2 700,-. Takk for denne gaven, styret
pleier å bevilge det resterende opp til kr 5 000,som vil bli oversendt.
Siste fellessang var «Lær meg å kjenne dine veie».
Kjøkkengjengen
fra
Salemkirken
hadde
pølsegryten klar, også vaffelpressa hadde gått
jevnt. Siden regnbygene nå kom på besøk, trakk
folket innendørs og over verandaen ble regntaket
montert opp.
Naturstien ble gjennomført, denne gang under tak,
og de 4 lagene som deltok viste stort engasjement
på alle postene. Også i år premier til alle.
Takk til alle dere som møtte opp, å kunne høre god
sang og tale utendørs i Guds store katedral er en
flott opplevelse.
Også takk til alle som var med på å gjennomføre
stevnet, stiftelsen er avhengig av at noen vil stille
opp og hjelpe til med avviklingen.

Leder har ordet:
Det gror på Setertjern!
Nå tenker du som leser sikkert at det
kommer en liten epistel om åndelig vekst
som følge av virksomheter vår på Stua.
La oss håpe og tro at vi har åndelig vekst, men jeg
mener utsagnet i overskriften helt bokstavelig.
Lørdag 23. august blei det hentet ca 6 liter tyttebær på
taket av Stua. Søndag 24 (etter et vellykket Blåbærstevne) blei det hentet ytterligere 4 liter slik at årets
tyttebærfangst resulterte i ca. 10 liter totalt. Ikke verst
på et hyttetak!
I tillegg gir årets innhøsting håp for fremtiden idet
torvtekkingen av uthustaket nå er ferdig. Det er også
pyntet med nyplantet tyttebærlyng. Torvtekkingen har
vært årets store prosjekt med en kostnadsramme på ca.
kr 20 000 der det aller meste er finansiert ved gaver.
Tusen takk til alle givere som gjorde dette mulig etter
flere års planer.
– og ikke minst takk til Trond Woll med kone Ann
Christin som alene har forestått omtrent alt fysisk
arbeid med tekkingen. Fantastisk er riktig ord for
arbeidet som er gjort av dem i ledige (?) stunder!
Neste prosjekt på Setertjernstua er nå å etablere et
urinskilleanlegg. Et av Stiftelsens store utfordringer er
nemlig toalettforholdene ved stort besøk. Vi har nå fått
en godkjenning til delvis å løse problemet gjennom å
anlegge et urinskilleanlegg. Dette koster også en god
del arbeid og penger. Vil du hjelpe til er vi takknemlige
for det.
Åndelig vekst da? Jo, ved å tilrettelegge for økt besøk
har vi også mulighet for dette. La oss be om at
Setertjernstua fortsatt blir et redskap til frelse og vekst.
Gunnar Førland

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

.
Gjester 24.08.14 (Blåbærstevnet):
Bjørg Ellersen (v) og Toril Parelius (h)
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Bjørg: Jeg har tenkt i flere år på å komme hit. Ble invitert av
Jorunn som jeg har kjent lenge. Er alene nå, en flott tur å
komme hit på Blåbærstevnet.
Toril: Også jeg er invitert av Jorunn, er veldig glad for turen.
Er dere her ofte?
Bjørg: Det er første gang jeg er her.
Toril: Jeg har tidligere gått på ski hit.
Hva synes dere om stedet?
Bjørg: En praktfull plass!
Toril: Åh for et sted, nydelig!
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Bjørg: Så absolutt.
Toril: Ja så klart
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss?
Ingen spesielle
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang

Flere bilder fra Blåbærstevnet

Fra Reto kom Stig Torp (v) og Tom og Mona Savland med
sterke vitnesbyrd om hvordan livet deres var blitt forandret
etter at de hadde tatt i mot Jesus.
Også i år ble stevnet
avsluttet med natursti.
Her er lag 3, bestående
av Halvard, Monica og
Berit, på post nr 1 som
var Føle-Kims lek. Små
gjenstander er gjemt i en
pose. Det ble full pott,
10 rette av 10 mulige!

Andaktsholdere i høst:
14.09. Kai Bjørntvedt
21.09. Svein Kloster
28.09. Jorun Kind
05.10. Reto
12.10. Navn ikke klarlagt
19.10. Bjarne Slyngstad
26.10. Loftet v/Robert Østreng
02.11. Reto
09.11. Olav Strøm
16.11. Liv Strøm Lilley
23.11. Hans Petter Østreng
30.11. Gunnar Førland
Andakten begynner kl 12.30 og har en
varighet på 20 – 30 min. inkl sang.

Torvtak på uthuset!

Som det fremkommer i lederen ovenfor har endelig uthuset
også fått torvtak. Det har stått på «ønskelisten» i en del år og
nå er det på plass. Som vanlig i byggesaker er det Trond som
er primus motor, slik også denne gang.

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 – august 14.
Juni (kr 6 155,-)
EB 255, Gf 100, BL 500, TT 1000, BJK 100, AHG 2000,
OSL 250, GB 250, RIG 200, LKT 200, BSE 100, MN
200, OE 1000.
Juli (kr 4 661,-)
KSHS 100, TBM 500, EB 200, ATT 300, RMB 300, J&B
200, AAW 200, AHA 300, HSH 200, RO 200, MN 200,
SDH 300, GL 100, NN 100, BH 200, HOV 200, TL 200,
Øvre Rælingen sokn 861.
August (kr 1 620,-)
NN 100, MUB 420, EW 100, BL 500, AAET 100, MHF
100, JS 300.

Bildene er tatt av 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 Trond Woll 63 81 45 13 / 907 95 033
eller Svein Kopperud 915 30 622 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
eller: 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.

