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Stjernen ledet vise menn,  
til den Herre Kristus hen. 
Vi har og en ledestjerne,  

Johannes var ikke på Betlehems marker da englene sang for hyrdene. Det ble lyst som dagen enda det 
var natt. Han så ikke engleskaren og hørte ikke jubelsangen. 

og når vi den følger gjerne, 
Kommer vi til Jesus Krist. 

Hva var det han så, og hva tenker han på når han taler om Jesu herlighet.? Han møtte Jesus og fikk 
oppleve at i Ham bor Guds herlighet ! 

JULEN 2005 
 
Julen står for døren, og tradisjonen tro ønsker vi i Setertjernstiftelsen å bringe deg mange gode ønsker 
om en god jul. På våre breddegrader faller julen på den mørkeste tid av året. Da er det naturlig at vi 
gleder oss til å tenne så mange lys som mulig både ute og inne. Vi merker at vi livner til, oppmuntres 
og blir gladere og lettere til sinns.  
Vi holder på skikken med å gi gaver. Det hender vi gir pengegaver for vi synes det er vanskelig å finne 
på noe som mottakeren ikke har fra før. Vi lever i overflod, og de fleste gavene blir kanskje liggende. 
Den beste gaven bør vel være en gave vi trenger og som vi bruker flittig. En gave som vi stadig henter 
frem og har glede av.  
I julen blir vi minnet om at Jesus kom til oss som den aller største og viktigste gaven. Vi står fritt til 
å ta imot, står fritt til å pakke ut, står fritt til å gjøre bruk av gaven. Joh 1,1-14. "Og Ordet ble kjød 
og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde 
og sannhet.--" 
Mange år etter at Jesus var født skrev apostelen Johannes om Jesu herlighet, som han hadde sett. 
Hva tenkte han på? 

 

God jul ! 



    
Blå Kors Kontaktsenter 25 år. 
Av Jorunn Austveg  
De fleste av Setertjernstuas venner vet at Odd Olaf 
var grunnlegger og den første leder av Kontakt-
senteret (KS), en stilling han hadde i vel 12 år. 
Den 6. oktober hadde jeg gleden av å delta i 25 års 
markeringen og jeg ønsker å dele noen inntrykk fra 
dagen med Hornsignalets lesere. 
 
Jubileet startet med åpen frokost fra kl. 0800 for 
KS’s gjester. Dagen fortsatte med festlunsj kl. 1200. 
Ut på ettermiddagen gikk vi i prosesjon fra KS til 
Ankerbroen. Her ble det feiret nattverd-
gudstjeneste, denne ble holdt under broen og 
domprost Olav Dag Hauge forrettet.  Dette var 
dagens sterkeste inntrykk. Sent vil jeg glemme da vi 
stemte i: ”Ingen er så trygg i fare, som Guds lille 
barneskare”. Da kom tankene til noe Odd Olaf ofte 
sa: ”Det er ingen steder jeg har møtt så mye 
Gudstro som i Oslos underverden.” 
Etter gudstjenesten var det forløsende å synge: 
”Navnet Jesus blekner aldri”. 
På festkvelden i Blåkorssalen var det tale av  Blå 
Kors’ generalsekretær Geir Gundersen og  sang av 
Elias Akselsen.   
 
Arbeidet som ble startet opp i forbindelse med KS, 
ble også starten for virksomheten inne ved 
Setertjern.  Jeg takker Gud for at dette fortsetter, og 
håper det går videre så lenge det er et behov som 
må fylles.  Bare himmelen vil vise hvilke resultater 
det gir. 
 
Vi i Setertjernstiftelsen vil ønske dagens leder av KS 
Ragnar Ruden og hans medarbeidere, Guds Fred 
og Velsignelse videre i dette viktige arbeid. 

Søndag  23. okt. .lå 
det snø for første 
gang i høst utenfor 
stua. 
Emilie Bryni laget 
en fin snømann, 
men den fikk ikke 
så lang levetid. 
Mildværet kom og 
gjorde den om til 
vann, men vi håper 
på at det fremover 
må komme mange 
muligheter til å lage 
snømenn.   

Høstens aktiviteter ved Setertjern, 
Tradisjon tro startet høstsesongen med Blåbærstevnet 28. 
august. Dette ble behørig omtalt i forrige nr. 
Deretter har det vært åpent hus hver søndag og stort sett 
har det vært bra med gjester , noe avhengig av været. 
Utleie har det også blitt en del av både midt i uka og i 
helgene. Å kombinere overnatting sammen med 
søndagstjenesten er noe som kan anbefales, det gir ro i 
sjel og sinn. Å være uten TV, aviser, mobiltelefon og 
lignende tar ingen skade av en kveld, heller det motsatte. 
Pga det milde været har vannet kunne tappes i krana på 
kjøkkenet helt til siste åpningsdag, det medførte at arbeidet 
på kjøkkenet samt rengjøring blir en god del enklere.  
Det foregår stadig vedlikehold på bygg og veier og det er 
Trond Woll som svinger hammer, malerkost, spade og sag. 
Dugnadsinnsatsen hos oss andre har vært noe laber, men 
Trond holder fortsatt koken, også i ferien, fantastisk!! 
Det nye uthuset er blitt et meget bra bygg og verktøy etc. 
som tidligere ble oppbevart inne, kan nå plasseres der ute .  
Vi sliter med noe lukt fra doen når belastningen er stor, 
dette håper vi å finne løsning på. 
Vi sitter nå inne med alle nødvendige tillatelser for å bygge 
godkjent bålplass. Dette tror vi mange besøkende vil sette 
pris på. VI vil plassere den på vestsiden av stua på den 
åpne plassen utenfor kjellerinngangen. Vi håper på at den 
kan bli bygget den kommende sommer. 

 

Bildet til venstre er fra søndag 11. 
sept. på Setertjernstua. 
Andaktsholderen står i midten, 
heter Leif Fjell og er fra Enebakk. 
Han snakket ut fra Joh. 11 når 
Jesus vekket opp Lasarus fra de 
døde (dagens prekentekst).  
Leif ledet godt i sangen med sin 
medbrakte gitar og bidro også med 
fine solosanger. Været var fint slik 
at andakten ble holdt ute. 
Enebakk var godt representert den 
dagen: fra venstre ser vi Anna 
Årsland Yri og Norvald Yri, de var 
her for første gang. Til høyre Ella 
Hobøl og Are Seierstad, alle er 
bosatt i Enebakk. 



    Setertjernstua på internett. 
I forrige nummer skrev vi at en egen hjemmeside er 
under planlegging. Forberedelse til dette har blitt 
gjort i løpet av høsten. Det er Arne Thorstensen som 
er vår web-redaktør og han har benyttet mange 
kveldsstunder for utforming av sidene med aktuelt 
innhold.  
1. utgaven er nå oppe og går og mer stoff vil bli lagt 
inn etter hvert. Vi anbefaler alle som har tilgang til 
internett å ta en titt, anbefal gjerne siden til andre. 
Internettadressen er: www.setertjernstua.no 
 
Det finnes også en mailadresse hvor stiftelsen kan 
kontaktes i saker uten tidspress. Adressen her er: 
styret@setertjernstua.no. 
Kommenter gjerne nettsiden vår eller andre ting som 
kan være av interesse. 
Hvis det er saker hvor det ønskes et svar 
umiddelbart, er brev eller telefon å anbefale, se 
oversikt over telefonnr. på siste side. 

  

Sesongen  2006 
Første åpningsdag er søndag  5. februar. Det er Roald 
Andersen som vil være andakts-holder den dagen. Vi 
håper på en fin skisøndag. Da har solen kommet noe 
høyere på himmelen igjen, men det er litt for tidlig til å 
nyte appelsinen ute. I stua vil det være godt og varmt 
med solbærtoddy, kaffe og vafler klar til servering.  
Vær hjertelig velkommen, store og små. 

Et utvalg av hyttebokas notater 
I løpet av høsten. 
(innholdet er i de fleste tilfeller forkortet) 
11. sept. Strålende vær ved Setertjern. 
15. sept,. Kom hit og skal overnatte til lørdag. 
Denne hytta er en velsignelse. Takk Gud for de 
som har bygget den og driver den. 
18. sept. Litt kjølig, men fint allikevel. Takk for fin 
andakt. 
Første gang jeg er her og det er et flott sted. 
24.-25. sept. Min første tur på Setertjern, plassen 
er fin og jeg håper mange blir frelst på dette sted. 
Takk for god andakt, vitnesbyrd og flott musikk 
27.-28. sept. Vi kom frem søkkvåte og sent, men 
vi hadde et veldig hyggelig opphold 
2. okt. Fin tur til Setertjern i dag, fint å dele ordet 
og sangen. 
Takk for en hyggestund på Sætertjern. 
Fin høsttur hit inn denne søndagen. 
14.-15. okt. 13 menn fra Fredagsklubben hadde 
en fin kveld. Gud er god. 
15.-16. okt.. Nydelig høstvær. 
Fin søndag og seimenn i kiosken i dag. 
Kom hit lørdag kveld og hadde det flott i denne 
hyggelige stua, et velsignet sted. Søndag 
strålende sol og mange gjester 
22.-23. okt. Vinterens første snø, ca 5 cm. 
Her er gjestfriheten stor og vi fikk høre en fin 
andakt om Guds nåde. 
Flott å se så mange i dag. 
Første tur hit inn med en elektrisk drevet stol. Her 
er det kjempekoselig. 
Det ble en topp dag, 18 stk under andakten og en 
god del innom ellers også. 
30. okt.  En grå dag i skogen, men koselig og lunt 
i stua. 15 – 20 stk innom. 
6. nov. Deilig ovnsvarme og gode vafler. 
13. nov. Fantastisk fint turvær. Syklet fra Losby. 
Godt å komme hit i en fin og lun stue. 
Takk for oss. 
Har gått fra Kurland over Ramstadslottet og hit 
inn. Kjempeflott tur. 
20. nov. Min første høst/vintertur til Setertjern, 
denne gang på sykkel. Kaldt og fint vær. 
Fin andakt, 19 voksne + 2 barn tilstede. 

ALLE TAR SEG FREM TIL 
SETERTJERNSTUA 

Den 23. okt. var det for første gang gjester som tok seg 
inn til stua ved hjelp av en elektrisk drevet stol. 
Det var ekteparet Hoff fra Løvenstad som tok utfordringen 
til tross for en lite snølag på bakken. Oddny var ”sjåfør” 
og Erik var ledsager. Det var deres første besøk i stua. 
De kom inn veien fra Losby og var noe spent på om 
batterikapasiteten ville holde til hele hjemturen, de håpet 
på en god effekt av alle nedoverbakkene i Badstudalen. 
Vi tilbød strøm til batterilading mens kaffen og vaflene ble 
fortært, men laderen lå dessverre igjen hjemme. 
I ettertid har vi hørt at oppfriskning av batteriene før 
hjemturen hadde vært å foretrekke, det er jo til sammen 
14 km tur/retur. 
Et slikt initiativ for å komme ut i Guds frie natur er virkelig 
et eksempel til etterfølgelse. Det viser at når lyst, mot, 
vilje er tilstede sammen med tekniske hjelpemidler, er 
nesten alt mulig selv med noe redusert førlighet. 
Så tusen takk for besøket og vær hjertelig velkommen 
igjen ved en senere anledning (men husk da laderen). 

Bildene er tatt av Steinar Rosseland 



    Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell 
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf 
Austveg’s visjon om et sportskapell i 
Rælingen / Lørenskog-marka. 
Styrets leder er Karin Edsbergløkken  
67 90 21 92 / 472 52 428  
Kontakt Karin hvis du kan tenke deg å hjelpe 
til på søndagene med andakt eller kiosk. 
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. 
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: Karin Edsbergløkken 
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Roald 
Andersen og Steinar Edsbergløkken,  
Redaktør: Steinar Rosseland 
Bladet kopieres hos Stjernegruppen AS 
Kopisenter, et selskap som eies av Blå Kors. 
 

Stiftelsen kan også kontaktes via: 
Setertjernstiftelsen 
Postboks 259 
1471 Lørenskog 
Bankgiro 7050 42 00203 / 7877 08 75152 
Internett:  www.setertjernstua.no 

 
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  
1. sept 05 – 1. des. 05. 
 
Sept. (kr 3 900,-) 
OSL 250, AJH 100, JS 300, ATT 200, AH 250, ØHB 100, IV 100,  
ME 100, JD 200, RAK 300, MHF 100, GØH 150, BE 100, GO 250,  
KL 150, HHH 200,OEE 150, KB 200, NN 200, NN 300. Gave i stua 200 
 
Okt. (kr 8 140,-) 
MS 200, TJ 100, ON 200, LK 100, JSB 200, AH 100, NN 100, CB 200, 
GH 100, AH 300, PB 100, BJK 100, AF 100, AB 200, HT 200, BS 500, 
EB 100, NTA 200, KT 200, ÅD 250, FRL 500, SM 100, LF 200, TF 300, 
AB 100, KS 200, KAM 500, CE 500, AL 500, AL 400, AM 200, HEB 50, 
EL 150, RDD 100, 
Gave i stua 230 + 560 
 
Nov. (kr 566,-) 
JAH 300, Gave i stua 266 

 

ÅRSMØTE 2006 
Alle er hjertelig velkommen til årsmøte i 
Setertjernstiftelsen mandag 6. mars kl 1900 på Grini 
bedehus i Rælingen (kjør inn ved krysset til skytebanen). 
Andakt, vanlige årsmøtesaker og bevertning. 
Det er spesielt hyggelig hvis flest mulig av våre verter og 
andaktsholdere på søndagene har anledning til å komme. 
     Styret. 

 
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. 


