
  
 
 
 
 
 
 

Shofar-horn 
 

 

 
 

Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering   Des. 2006 

EN FRELSER ER OSS FØDT ! 
 
Luk 1:26-37  Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter 
Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens 
navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med 
deg, velsignet er du blant kvinner! 
Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa 
til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en 
sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren 
skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal 
ikke være ende på hans kongedømme. 
Men Maria sa til engelen: Hvordan skal dette gå til da jeg ikke vet av mann? 
Engelen svarte og sa til henne: Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal 
overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn. Og se, Elisabet, din 
slektning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar, er nå alt i sjette 
måned. For ingenting er umulig for Gud. 
 
Lukas gir oss den mest fullstendige levnedsbeskrivelse av Jesus. Evangeliet er resultatet av et detaljert 
og pålitelig innsamlet materiale fra førstehånds kilder. Lukas vil komme frem til sannheten om hva 
som hendte i Palestina i de avgjørende årene da Jesus levde der. Hans evangelium viser Jesus som alle 
menneskers frelser, og hans komme som en verdensbegivenhet. Han lar oss oppleve Mennesket Jesus. 
Og hans valg av beretninger kaster lys over hans egen varme interesse for medmennesker, særlig for 
syke og hjelpeløse, fattige, kvinner, barn og de som var utstøtt av samfunnet.  
(Disse kommentarer er hentet fra ”Håndbok til bibelen”, utgitt på Luther forlag). 
 

Vi i styret for Setertjernstiftelsen vil formidle denne hilsen  
til deg i den mørkeste årstid: En frelser er oss født ! 

 

Gledelig jul 2006 
 



  

Et utvalg av hyttebokas notater 
fra høstsesongen. 
(innholdet er i de fleste tilfeller forkortet) 
 
20. aug.

 

 

 Blåbærstevne. På nytt et sterkt stevne. Mange 
var møtt frem i strålende solskinn.  

 3. sept. Regnet tungt helt fra morgenen. Fin andakt, 
men kun 1 gjest. Det ble en oppbyggende samtale 
etterpå. 

Shofar, basun. 
Navnet på bladet vårt er Hornsignalet og i logoen er 
det på venstre side avbildet en shofar eller basun 
som den også kalles. 

9. – 10. sept. Veldig myke senger her…. 
En nydelig høstdag med andakten ute. 

Inne i stua har vi liggende en fin shofar som Odd 
Olaf Austveg i sin tid kjøpte i Jerusalem. Han 
benyttet den flittig som ”kirkeklokke” like før 
andakten på søndagene. 

Moro å være her og ha ansvaret for kiosken, det er 
første gang. 
16. sept,. Godt å være her. 
17. sept. Er her for første gang, kommer gjerne tilbake. Det er et gammelt instrument som er nevnt mange 

ganger i bibelen. Gideon, Josva og kong David 
kjente alle til viktigheten av å la Herrens basun lyde. 
Den ble brukt ved mange anledninger og ofte var 
det store og viktige ting som skjedde da. Vi kan 
sitere de mest kjente bibelsteder: 

Fin dag, men det var plass til flere, 10 stk under 
andakten. 
20.-22. sept. Har hatt kjempefine dager i flott høstvær, 
mye gøy. Tusen takk. Rasta barnehage. 
24. sept. Takk for en fin stund her. 

Jos. 6,4 – 20. Her omtales når byen Jeriko ble 
beseiret. Josva fikk beskjed fra Herren hvordan han 
skulle innta byen, bl.a. ved å benytte basun, og etter 
7 dager falt byens murer i grus. 

Alltid koselig å komme hit. 
Fin søndag i marka. 
1. okt. Vakkert sen-sommervær. 
Takk for ”klok” andakt om Job. Neh. 4,18-20. Vektere bruker her basun, også 

prestene benyttet den ved visse høytider, se 
3.Mos.25,9. 

8.. okt. Nydelige vafler, hyggelig betjening, topp vær. 
Jesu ord: ”Jeg er veien, sannheten og livet”,  
godt å være her. Også i dag blåses det i shofar under feiringen av 

flere jødiske høytider. Bl.a. den siste delen av Yom 
Kippur-gudstjenesten avsluttes med en lang shofar-
blåsning og hilsenen "Neste år i Jerusalem." 

14.-15. okt.. Husgruppe fra Rælingen overnattet lørdag 
– søndag. 
20.–21. okt. Koselig å overnatte her. 

Under 6 dagers krigen i 1967 gjenerobret Israels 
soldater hele Jerusalem. De passerte gjennom 
Løveporten, steg opp på Tempelberget og befridde 
byen. Ved Vestmuren kunne det så høres den 
sterke lyden fra en shofar. Det sies at lyden hørtes 
over hele landet. Da visste alle at Jerusalems porter 
var åpne og at den hellige byen var nok en gang blitt 
gjenforent.  

Takk for flott helg, vi har koset oss tross regnet.  
”Loftet” fra Sentrumkirken. 
22. okt.  Fin dag inne i stua, 14 tilstede under andakten. 
Trist vær, grått og regn. 
29. okt.  Team fra stiftelsen Reto. Veldig spesielt å være 
her. Vi kommer fra Espana. 
Flott turvær, nydelige farger, sol og stille. En hellig stund 
med spanske venner. Men for de fleste av oss er det er ikke så enkelt å få 

en fin og sammenhengende lyd. Det hadde vært fint 
om noen kunne benytte den på Setertjernstua før 
andakten på søndagene. som innkalling til å samles 
om Guds ord. 

Stor velsignelse å sitte her. 
Gud har en plan for hver som elsker han. 
Lang sykkeltur hit, men det var veldig fint. 
5. nov. Ligget over fra lørdag til søndag. 
12. nov.  Et fredens hus, fylt av Guds glede. 
Gud velsigne alle som kommer hit. 2007. Takk for et fantastisk opphold, en herlig helg. 

På nyåret åpner stua igjen som vanlig første 
søndag i februar, dvs. 4. februar. 
Men hvis det blir godt skiføre med oppkjørte 
løyper, vil vi forsøke å få til en utvidet 
åpningstid som i fjor. Det var populært å finne 
stua åpen både lørdager og søndager også i 
januar. Så velkommen alle til en ny sesong, 
med ski, sykkel eller bare på bena. 

Immanuel-gruppen. 
19. nov. Vi kom i seneste laget, men fikk en hyggelig 
stund, flott turvær. 
En kjempefin dag ble det med mange gjester. 
26.nov. Kom til stua på hest i dag (2 stk). Fint vær og fin 
tur, gode vafler og kakao. 
Takk for hyggelig kafferast. 



  

 Noen bilder fra søndager i høst. 

  10. sept. var Kåre Ekroll andaktsholder. Emmanuel-gruppen viste frem fine 
Været var nydelig så samlingen var ute på verandaen. bibelske danser ved andakten 12. nov. 

 

  
Gjestene deltar godt i fellessangen 12. nov. 19. nov. var Siljeveien i Lørenskog godt representert! 

  

Årsmøte 
Alle er hjertelig velkommen til årsmøte i 
Setertjernstiftelsen mandag 5. mars kl 1900 i 
Betania bedehus, Losbyvn.  5 på Lørenskog. 
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. 

Sesongrapport 
Høstsesongen startet som vanlig med et flott 
Blåbærstevne den 20. august. Etter det har det 
vært 14 søndager på rad med åpent hus mellom 
kl 1100 og 1500 og fast andaktstund kl 1230. 
Oppmøtet er mye avhengig av turværet. Det kan 
være dager hvor det bare er en håndfull gjester 
tilstede ved andakten, men som regel er det 
mellom 10 og 20. Det er også mange som 
kommer innom i tiden før og etter andakten, og 
fremdeles er det noen som kommer for første 
gang. Dette er spesielt hyggelig og ofte har de 
fått tipset via ”jungeltelegrafen”, om den 
hyggelige stua langt inne i Østmarka med de 
gode vaflene.  

 
Therese var her for første gang 19. nov. 

Den 20. nov. fylte hun 7 år. 

Vi vil takke alle våre medarbeidere og gjester 
som besøker oss, både de som vi ser ofte og de 
som er der mer sjelden. Og vi håper at alle får en 
hyggelig stund der inne selv om rastepausen blir 
kort eller lang. 



  Gaver Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell 
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf 
Austveg’s visjon om et sportskapell 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 1.sept. 06 – 25. nov. 06. 

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. Sept. (kr 6 258,-) 

G og PH 200, SR 68.50, AH 275, BL 500, TB 200, G og 
PH 200, OH 1000, JSB 200, RO 200, HM 200, AF 200, 
GO 200, Øvre Rælingen menighet 2464,50, 

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. 

Okt. (kr 6 800,-) 
AO 200, AF 100, NN 200, PKM 200, HSH 200, HFK 
200, GH 100, HKK 150, LT 100, KØ 100, BBE 100, TJ 
100, HJ 100, KS 200, AaW 100, HEB 100, R ogJB 100, 
BAa 100, AH 300, IV 100, ATT 300, AHG 1000, LS 300, 
EB 200, M og S 200, AaW 200, KKR 200, KL 100, SH 
150, JKH 500, ØB 100, KB 200, RG 100, EOE 250, 
Gave i stua 150. 

 

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.  

Nov. (kr 7 200,-)  

SM 100, SK 300, NN 200, BH 500, MN 200, HK 300, 
BJK 100, TAa 200, HK 300, BG 5000. 

Stiftelsen kan også kontaktes via: 
Setertjernstiftelsen 

 Postboks 259 
1471 Lørenskog 

Bildene er tatt av Roald Andersen og Steinar Rosseland 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. 


