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Lysets
høytid
På den mørkeste tiden av året nærmer vi oss nå en lysets høytid. I hjemmene våre er det julelys i alle
utgaver og fasonger. Mange liker å pynte med mye lys, og på julekortene vi sender er også motivet
ofte tente lys.
Andre kulturer benytter også ofte lys og de fleste jødiske hjem blir den 8-armede Chanukka-lysestaken
tent nå i desember, ett lys hver dag i 8 dager. Det 9. lyset er et såkalt tjenerlys og benyttes til å tenne
de øvrige med. Lysene tennes til minne om gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem i år 164 f.Kr.
Men mellom alle disse lys som vi omgir oss med er det et lys som står i fare for å bli glemt:
Det egentlige lyset, det viktigste, opphavet til alle andre lys.
Noen vise menn fra Østerland så en gang et lys i en spesiell stjerne (Matt. 2), og de la ut på en reise i
retning dette lyset.
De lærde strides om hva dette egentlig var for noe. Et av forslagene er at flere planeter var plassert i en
spesiell posisjon. Vi kan ikke forklare det, men vi vet at disse vismennene tok dette spesielle
lysfenomenet som et tegn på noe større.
Da vismennene kom frem dit lyset ledet dem, ble de veldig glade. De gikk inn i huset, og fikk se Jesu
barnet med sin mor Maria, og de falt ned og tilbad det. Og de hadde med fine og dyre gaver som de
bar frem.
Julens budskap er om et stort lys, og det sies: "Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til
verden." (Joh.1.9) Det skjedde i en stall i Betlehem for 2000 år siden.
Jesus sa om seg selv noen år senere som voksen: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke
vandre i mørket, men ha livets lys." (Joh.8.12)
Vismennene vandret i en retning, ledet av lyset og kom frem til verdens egentlige lys: Jesus. Slik kan
også vi bli møtt av Guds lys gjennom julens egentlige budskap og hvor vi enn befinner oss.
Julens budskap er at Gud sendte lys og håp til en verden i mørke og uten håp. Jesus er dette lyset. Ved
å tro på han får ikke mørket lenger makt over oss, det må vike fra oss.
Samtidig så har vi som har tatt imot dette lyset også fått i oppdrag å bringe det videre til alle de som
enda ikke har fått tatt del i det.

Et utvalg fra hytteboka i høst.
(innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)
-------------

24.08 Blåbærstevnet – Vi setter veldig pris på at vi kan
være her.
- Fint som vanlig på dette stevnet, flott musikk og sang.
31.08. – Takk for kjempegode vafler og kaffe, hyggelig å
komme hit på Setertjernstua.
- Sommerens siste, eller kanskje høstens første, sykkeltur
hit til Setertjernstua, takk for denne gang.
07.09.- En grei turdag uten sol, men god temp. God
stemning også inne i stua. Ordet ”Håp” var temaet i
andakten, takk for det som ble sagt.
13.-14.09.- Store og små fra Fjellet bedehus har kost seg,
takk for oss.
- Takk for en fin søndag og fin andakt, godt turvær.
17.-19-09 Rasta barnehage har vært på sin årlige
overnattingstur på 3. året til Setertjernstua. Vi har stort sett
vært ute hele tiden og lekt i Guds frie natur. Takk for denne
gang og vi håper å komme igjen.
21.09.- Takk for en hyggelig time etter en fin tur fra Losby i
solskinn.
28.09.- Høsttur fra Kurland og inn hit, flotte høstfarger i
skogen nå. Fortsatt god høst til alle markatravere.
- Fint vær og et flott møte, takk Gud for å kunne være her i
dag.
- Bra å kunne føle Guds nærhet sammen. Ingen er større
enn vår Gud.
05.10.- Det striregnet om natta, men våknet til sol og
andakten kunne holdes ute. Temaet var: ”Ta imot Guds
rike som et lite barn”.
- Strålende sol, men mye vann i stiene. Godt å komme
frem.
12.10.- Kjempekoselig å komme til denne fine hytta.
- Vi kom hit slitne etter å ha gått ”Lange Losbyrunden”,
men dessverre uten penger. Men vi ble godt mottatt og
”foret” med vafler. Tusen takk for suveren mottagelse.
- Litt over 0 gr, men etter hvert fikk vi varme i ovn og hytte.
Fin andakt: Salme 8.
19.10.- Koselig stund, mange mennesker. Trives her hver
gang.
26.10.- Flott dag i skogen. Takk for varme og vennlighet
her i hytta.
- Jeg har kost meg sammen med dere.
- Takk for fin andakt: Lytt til Guds stemme.
31.10-02.11.-Ungdom fra Alpha har vært her og hatt det
ganske koselig. Takk for kjempeflott helg og vi gleder oss
til neste gang.
02.11.-For meg et stort og kjært besøk i stua i dag.
09.11.-Takk for en fin stund her i stua, spennende og
interessant å høre om Israelsfolket og profetiene som går i
oppfyllelse. Gråvær og svært bløtt.
- Vi hadde Setertjernstua som mål på årets ”farsdag-tur”.
Dette er et flott sted, det blir ikke siste besøk.

Over og under er noen bilder fra søndag 26.10.08.
Blå Kors kontaktsenter hadde ansvaret denne dagen.
Jostein Hågan holdt andakten og Tom Melby m. flere
hadde kiosktjenesten.
Under ser vi noen av gjestene og det ser ut som de
trives, både store og små.

Leder har ordet:
Kjære leser !
Litt hvit, lett snø har ankommet, og
mange juletrær er tent allerede i
november. Ja, vi er minnet om det
nærmer seg en ny jul.
Store og dramatiske forhold har inntruffet i finansmarkedet siden forrige jul. Det har vært
omsetningsrekorder, men også negative tendenser.
Hvorledes blir julefeiringen denne gang? Ingen kan
hjelpe alle, dessverre, men alle kan hjelpe noen, la oss
tenke litt over det. Mesteren vi feirer er vårt forbilde,
Han gikk rundt og gjorde vel !
På vegne av Styret i Setertjernstiftelsen takker jeg alle
dere som har gjort vel ved Setertjernstua gjennom året
på ulike vis, som andaktsholder og vertskap, og enda
flere som har gjort såre vel ved bare å komme dit.
Mange har også fått noen med seg, veldig bra.
Vi takker for mange fine turer og gode samvær i 2008 !
Gled noen og opplev en velsignet jul !

Årsmøte
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes
mandag 9. mars kl 1930 (merk tiden)
i underetasjen

Fjellhamar kirke
Haneborg Allé 3-5, Fjellhamar
Andakt, vanlige årsmøtesaker og
bevertning.
Det er spesielt hyggelig om flest mulig
av andaktsholdere og verter på
søndagene har anledning å komme.
Styret

Vennlig hilsen Roald

2009

Stua åpner igjen søndag 1. februar til
en ny og forhåpentlig fin sesong.
Men blir det en vinter med snø og
skiføre, vil vi forsøke å få til en noe
utvidet åpningstid.
Fra tidligere er tilbakemeldingene
meget positive at stua har vært åpen
både lørdager og søndager når
skiforholdene er gode.

Jorunn med venner utenfor Setertjernstua sønd. 2. nov.
(foto: Marit Skredegård Engene)

Kjært besøk i stua.
Setertjernstua hadde søndag 2. november et for meg kjært besøk. I
forbindelse med min 70 års dag var 9 personer av min familie fra
Gran på Hadeland, og Torpo, Ål og Gol i Hallingdal hos meg.
”Dagen derpå” dro vi alle til skogs på holkeføre med Setertjernstua
som mål. Her overvar vi sportsandakten som denne dagen ble holdt
av Asbjørn Ruud. Stua var praktisk talt full under andakten, og
hovedordet som ble lest, var Den Lille Bibel:
For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn den enbårne, for
at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Byggansvarlig Trond Woll orienterte oss om oppstart og
byggeperiode samt sto for omvisning. Selv fortalte jeg om Odd Olaf
og min forbindelse med Blå Kors i Hallingdal. I 13 somre var vi en
uke på Hengsen i Leveld, med Kristi Torsteinsrud og Sigval Vigdal
som vertskap. Vi hadde Blåkorsmøter fra Torpo til Geilo, i
Sudndalen og i Hemsedal. Fortsatt har jeg flere gode venner i
Hallingdal fra denne tiden.
Jeg må få uttrykke min takknemlighet for at besøket kom i stand og
kunne gjennomføres. Dette var den største gave jeg kunne fått på
jubileumsdagen min.
Jorunn Austveg.

Andaktsholdere
er som følger:
01.02.
08.02.
15.02.
22.02..
01.03.

første del av vinteren
Roald Andersen
Kristian Larsen
Svein Kopperud
Pablo Vieira
Jostein Hågan

En god og fredfull
julehelg ønskes til
alle våre lesere

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. 08 – 31.okt. 08
Sept. 08. (kr 6 150,- )
HV 200, TB 100, KB 400, NN 150, AD 200, GO 200, HK
400, AMB 200, HJOHØ 200, LK 100, MS 500, KSHS 100,
G og PL 200, HFK 150, AH 200, ATT 200, EB 200, HH
200, TF 300, LS 200, FRL 500, GL 100, AL og TAA 100,
JH 400, RMJ 200, BBE 100, KB 200, LF 150.
Okt. 08. (kr 6 000,-)
AF 100, HSH 200, AHA 300, NN 1600, NN 200, N og KA
200, SK 400, OK 100, HM 200, HJ 150, GH 150, AAET
100, JEW 100, MHF 100, RO 200, RG 100, MUB 400, LT
100, SU 500, HV 200, SM 100, Barnelosjen
”Skogblomsten” 300, Gave i stua 200.

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 Roald Andersen, 922 80 554.
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 ønsker 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: Roald Andersen.
Redaktør: Steinar Rosseland
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og
Steinar Edsbergløkken,
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

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.

