
  
 
 
 
 
 

Det er helt åpenbart at vi har mye mer felles enn det som skiller oss. Først og sist har vi 
Jesus sammen! Etter som årene har gått, er jeg blitt klar over en ting som både 
høykirkelige lutheranere og løsslupne pinsevenner – og alle oss imellom! – er sammen 
om: Det enkleste og viktigste i kristenlivet er ofte det vanskeligste. Ja, det kan til og med 
bli salderingsposten! Det synes å være mye enklere å holde alle aktivitetene i gang, og 
mene sterkt om teologi og menighetsliv, enn å pleie det fortrolige fellesskapet med Jesus. 
Det er det nære og fortrolige livssamfunnet med Jesus som er kilden til alt liv og all 
fremgang og modning i troen. Det er fra det overskuddet og gleden springer fram. Tro 
staves relasjon. ”Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han 
bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.” Joh 15,5.  De sterke uttrykkene som 
Jesus bruker her i Johannes-evangeliet – og som Paulus anvender når han snakker om 
legemet og lemmene i 1. Kor 12 – er uttrykk for at troen er noe organisk, noe tett og 
fortrolig. Det er tale om langt mer enn religion, livssyn og verdensanskuelse. 
 
Så er det med dette livet som med alt annet liv. Det må vokse og utvikle seg – om det ikke 
skal stagnere og dø. Herren forventer vekst og modning i våre kristenliv. Da er det bare 
avgjørende viktig at vi taler rett om hva vekst er. Det handler ikke om å kjenne seg bedre 
og bedre som kristen. Kanskje snarere tvert imot. Kristen vekst dreier seg om større 
avhengighet av Jesus på stadig flere områder i livet. Mer avhengig av hans nåde, 
kjærlighet og kraft fra år til år. Den veksten er han ansvarlig for når vi lever i det fortrolige 
fellesskapet med ham. 
 
Jens-Petter Jørgensen 

 
Shofar-horn 
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 Tro er livssamfunn.
 
Jeg har hatt det store privilegium i mer enn 
40 år å reise rundt i norske menigheter som 
forkynner og veileder. Gjennom årene er jeg 
blitt godt kjent med de forskjellige ’åndelige 
dialektene’ som snakkes, og med alle 
ulikhetene når det gjelder form og stil. 
Læremessig ser vi også forskjellig på en del 
spørsmål. Det være seg dåp, Israel og 
endetiden eller homofili. 



  

       Blåbærstevnet 2011   

 
Å være arrangør av utendørs stevner kan ofte være 
spennende, spesielt i år hvor sommeren har vært ganske 
ustabil. Meteorologene hadde kunngjort litt sol og opphold 
frem til ca kl 15 og dette stemte bemerkelsesmessig godt.. 
De første dråpene kom ca 2 min. etter at stevnets leder 
Gunnar Førland hadde takket for oppmøtet og ønsket god 
tur hjem til deltagerne. 

De første ankom før kl 11 og ved starten kl 12 kunne 
vi telle ca 65 personer på benkene utenfor. Det var både 
gåstaver og sykler å observere på veien opp til stua. De 
som gikk stien fra Grini hadde bløte myrer å forsere og der 
var støvler det riktige fottøy. Det ble tid til litt kaffe og vafler 
for de som var tidlig ute. Vepsene var tydeligvis ikke 
interessert i å være tilstede i år, vi savnet dem ikke. 

 
  Ellen og Per Bjortjønnli rekker frem til kl 12 akkurat. 
 

Gunnar Førland innledet kl 1200 med velkomsthilsen 
og bønn for stevnet. Dette året hadde ikke Jorunn Austveg 
anledning å være tilstede. Vi kan dokumentere at hun har 
deltatt i alle fall på 13 av de stevner som har blitt holdt, 
kanskje alle, er det rart at vi savnet henne. 
Etter fellessangen ”Navnet Jesus blekner aldri” hadde 
Steinar Rosseland en info om økonomiutviklingen i 
stiftelsen gjennom årene som den har eksistert.  
Svein Kopperud håndterte orgelet til fellessangene. 
Sammen med sin kone Astrid, fremførte han noen gode 
sanger, da med gitar som musikkinstrument. 

Det var første gang Jens-Petter Jørgensen besøkte 
Setertjernstua, innrømmet han innledningsvis i sin andakt. 
Han er en meget opptatt mann, men når anledningen byr 
seg, vil han gjerne komme igjen. I andakten fikk vi høre et 
godt budskap om at tro er et livssamfunn. Kilden til alt liv er 
det nære og fortrolige livssamfunnet med Jesus.  

 
    Fra v: Gunnar Førland, Astrid og Svein Kopperud 

Jens-Petter har gitt oss et resyme av andakten som vi 
gjengir på første side av dette nr. 

Reto var tilstede med ca 15 deltagere og de satte et 
positivt preg på stevnet. Kristian Larsen orienterte litt om 
Reto og Stig Torp kom med et personlig vitnesbyrd om sitt 
liv. Det ble fremført et mimespill, uten ord, men med en 
mimikk og passende rekvisitter slik at budskapet ikke var til 
å misforstå. Hele gruppen hadde også et par sanger, og da 
den siste ble sunget på spansk og med sydeuropeiske 
rytmer, var forsamlingen absolutt med. 

 
  Det var godt med folk ved de fleste benker og bord  

  
 

 

 

Dette året gikk kollekten til Blå Kors 
Kontaktsenter og beløpet ble kr 2 550,-. 
Siste fellessang var ”Lær meg å kjenne 
dine veie”. 

Tradisjon tro var det folk fra 
Salemkirken som stod for god innsats på 
kjøkkenet. Kaffe og vafler, brus og pølser 
var populære retter og salget gikk 
strykende..Den uhøytidelige konkurransen 
fordelt på 4 poster ble 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. 

 
    Den store gruppen fra Reto fremførte sanger med innlevelse og glede. 
 



 Leder har ordet:  
La oss tenke spesielt på dette nå som høst- og 
vintersesongen står for døren. Vi skal steike gode vafler, 
servere kaffe, lage god stemning og ha omsorg for 
besøkende, men vi må aldri glemme vårt viktigste sak om at 
Jesus må stå i sentrum !  

Årets Blåbærstevne er nettopp avviklet for 16. 
gang siden grunnsteinsnedleggelsen i 1995.   
Jorunn Austveg har deltatt på alle stevnene 
siden starten, men var i år forhindret for første 
gang.  

 Hjertelig velkommen innom stua i høst ! Hun sendte en hilsen til oss som stevnedeltakere: ”La Jesus stå 
i sentrum”. For en betimelig påminning !  Gunnar Førland 
Vi har så lett for å bli opptatt av så mange andre ting: Har vi 
kontroll på det tekniske ? Er programmet ferdig ?  Hvor mange 
deltakere kommer det ? Er det nok pølser ? ;  etc, etc.  

Styremedlemmer i stiftelsen. 
I mars-utgaven lovet vi en oversikt over styremedlemmene 
samt deres ansvarsoppgaver, her kommer den. Selve hovedformålet med stevnet kan lett drukne i alt det 

praktiske. Vi blir som Marta i bibelfortellingen som ikke tar seg tid 
til å lytte til Jesus. Heldigvis minnet også Jens Peter Jørgensen 
oss på dette i rikt mon i sin stevnetale.  Takk Jens Petter for en 
flott tale ! 

Gunnar Førland, styreleder 
Svein Aaslund nestleder, regnskapsfører, utleieansv. 
Trond Wold, bygg- og eiendomsansv. 
Arne Thorstensen, sekretær og web-ansv. 
Ellen Bøe Bjortjønnli, programansv. Ovennevnte kan også gjelde driften av Setertjernstua. Vi blir 

opptatt av økonomi, vedlikehold, planlegging, friluftsliv og hvor 
mange besøkende vi har. Gode formål i seg selv, men vårt 
viktigste formål er likevel å forkynne budskapet om Jesus. 

Vera Adolfsen, ass. programansv. 
Steinar Rosseland, redaktør og dugnadansv. 
Karin Edsbergløkken, vararepr. 
Jorunn Austveg, vararepr.    (forsettes neste spalte) 

Fra årets Blåbærstevne
Folk på søndagstur      . 

 Her er en fast spalte hvor 
tilfeldige gjester får noen 
enkle spørsmål hvordan 
de opplever Setertjern-
stua på en vanlig søndag. 

 
 Liste over andaktsholdere  
 denne høsten:     

18.09  Robert Østreng Gjester 21.08.10 (Blåbærstevnet):  
25.09. Lene Hansen    Anne-Lise og Terje Aaslund 

Hvorfor er dere kommet hit i dag?  02.10. Olav Strøm 
Vi vil være med på stevnet her ute i naturen. 09.10. Reto 

Er dere her ofte? 16.10. Hans Petter Østreng En god del, tar også et par vakter i løpet av året. 
23.10. Vera Adolfsen Hva synes dere om stedet? 
30.10. Terje Aaslund    Et flott tiltak som startet etter en visjon fra Gud. 

Vil du anbefale oss til venner og kjente? 06.11. Reto 
Ja det har vi gjort og vil fortsatt gjøre. 13.11. Liv Strøm Lilley 

Noen tips eller korrigeringer som du ønsker å gi oss? 20.11. Gunnar Førland Stedet drives av gode ildsjeler. Et tips: lag gjerne en 
enkel liturgi for gjennomføring av andaktene. Kan 
gjerne følge kirkeårets tekstrekke og med velsignelsen 
som avslutning. 

27.11. ???? 
 

Andakten begynner kl 12.30 og har en 
varighet på 20 – 30 min. inkl sang. Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang. 



  
 Gaver 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. 

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  2011 

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. 

Juni 11. (kr 12 230,-) 
BE 100, JS 300, LSL 200, ME 200, JEW 100, WHA 
200, EB 255, MCR 200, TT 500, OH 200, HM 200, R-
JB 300, EAB 200, ATT 200, JLH 1000, AHG 5000, BH 
300, RG 100, TF 400, AO 150, OE 500, LF 150, AH 
275, OSL 500, SSB 250, Barnelosje Skogblomsten 
300, Gaver i stua 150  

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. 

  
Juli 11. (kr 3 200,-) Ansvarlig for bladet: Gunnar Førland. 
NN 200, ALAa 200, GH 200, EBB 200, NN 200, SAM 
100, GL 100, HSH 200, KSHS 100, MN 200, BL500, 
MHF 100, SAO 200, HV 200, NN 200, A-JEW 200, 
BJK 100. 

Redaktør: Steinar Rosseland 
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og 
Steinar Edsbergløkken,  
Bladet kopieres på Skedsmo videreg. skole, 
Tilrettelagt opplæring.  
 Aug. 11. (kr 1 400,-) 
Stiftelsen kan også kontaktes via: EW 100, RF 200, SR 500, JS 300, TB 100, RMB 200.  Setertjernstiftelsen  Postboks 259,   1471 Lørenskog  
Bankgiro 7050 42 00203 / 7877 08 75152 Bildene er tatt av Steinar Rosseland 
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. 


