
  
 
 
 
 
 

Guds gave til deg 
 
• Det var en kald desembermorgen. Midt i morgenrushet hadde jeg nettopp ankommet 

Sentralbanestasjonen i Oslo og gikk oppover Karl Johans gate i retning Misjonssambandets daværende 
hovedkontor i Grensen 19. Jeg gikk som vanlig raskt på mine lange bein og lot meg ikke forstyrre av folk 
rundt meg! Det gjaldt ikke minst noen narkomane tiggere som jeg visste holdt til på en bestemt plass 
langs ruten. Jeg hadde utviklet en avansert teknikk i å komme ubemerket forbi dem uten å la meg 
forstyrre av deres stadige mas etter penger. 

• Men denne dagen ble annerledes. Plutselig ble jeg stående i flere sekunder å stirre på en ung jente like 
fremfor meg! Hun var jo så slående lik en av mine døtre! Vel var håret ustelt og ansiktstrekkene mer 
markerte enn hva som var vanlig for en så ung jente! Men likheten med min datter var allikevel slående! 
Jeg så nærmest et speilbilde av mitt eget barn i ansiktet til denne narkomane tiggeren!  

• Da banket en fars hjerte raskere og sterkere og jeg merket at det førte til en markert forandring i min 
holdning overfor denne tiggeren! De åpenbare barrierene mellom meg og denne narkomane outsideren 
var plutselig brutt, fordi jeg i trekkene hennes oppdaget noe som lignet et kjært ansikt i min egen familie!  

• Jeg var kjapp til å plukke opp en hundrelapp fra lommeboka og la den forsiktig i hennes litt skjelvende 
hånd! Jeg gav henne også et par gode ord med på veien, ut i en atskillig kaldere og tøffere hverdag for 
henne enn for meg! Mens jeg så i rolig tempo og stille ettertanke vandret videre oppover en Karl Johans 
gate pyntet til jul, gikk tankene mine til Jesus. Han – skapningens herre - kom til jord som et lite 
menneskebarn i en skitten stall i Bethlehem fordi han i våre ansikter ser sitt eget bilde. Han gjenkjenner 
oss som de unike skapningene vi er i hans øyne - uendelig verdifulle mennesker skapt i Guds bilde! 

• Julen minner oss om at Gud har en gave til deg. ”Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn”, 
leser vi i Bibelen. Gud ga Jesus til et liv i vårt sted, og det levde han fullkomment! Sønnen led døden i vårt 
sted og bar slik våre synder til korset. Da brøt han fullstendig den barrieren som vår svikt skaper i forhold 
til den hellige Gud! 

• Så høyt elsker han deg. Gud kjenner deg fra livets begynnelse og gjenkjenner endog ansiktstrekkene 
dine. Du er skapt i hans bilde, og fra evighet av er du tiltenkt et nært fellesskap med han! 

• Derfor inviteres du også denne julen til å ta imot den største og mest verdifulle av alle gaver – Guds Sønn 
– en gave som innebærer fullkommen tilgivelse for alt som gikk galt i livet for deg, og et nytt liv som rekker 
like inn i evigheten! 

 
Jan Gaute Sirevåg 

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

  
05.-07.08 – Stor takk fra oss alle; 3 generasjoner. Dette er 
et herlig sted, også for storfamiliesamling. 

En trofast venn av stiftelsen er forfremmet til 
herligheten.  Lars Jahr døde 18.09.07, helt uventet på 
Kypros, 80 år gammel. 09.08.-Reto-team har vært her og vi har hatt en veldig god 

stund med ungdommer fra Norge og Spania. Vi har alle 
sammen æret Gud og hatt fine opplevelser med Gud og 
hverandre. 

Han ble begravet 04.10 fra Rælingen kirke, kirken hvor 
han hadde tjent som klokker og kirkesanger i 44 år.   
Om Lars fortelles det at han ba for alle som skulle tale 
i Rælingen kirke. Allerede som 16-åring hadde han 
overgitt livet sitt til Gud. 

17.- 19.08.-Immanuelgruppen har hatt en herlig helg m. 
fellesskap og lovsang. Et vidunderlig Guds nærvær der vi 
fikk en berøring av kjærlighet fra Jesjua/Jesus. 

Det var sterkt å høre at han som bonde ba om 
velsignelse over kornet.  Har vi her noe å lære av 
Lars? 

02.09.-Ca 25 personer besøkte stua i solskinnet, en flott 
gruppe å være sammen med. (Vertskapet). 
09.09.-En flott dag i skogen, sol og varmt. Ca 20 – 25 stk 
innom. (Vertskapet). Både barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn er 

etterfølgere i troen på Jesus.  Hvilken rikdom! 16.09.–Regn og gråvær, men god stemning inne. 
-Godt å komme inn i varmen på flere måter. Takk for en fin 
stund og et hyggelig vertskap. Vi i stiftelsen ble kjent med Lars da han ga en del av 

tømmeret til bygging av Setertjernstua.  Senere har 
han deltatt på mange vis med andakt, sang og 
diktlesing i stua og på årsmøter.  Lars fikk frem en 
høytids-stemning under andaktene som var helt unik, 
alt til Guds ære.  

23.09.-Takk for god servering, en koselig og varm hytte. 
-Det ble en fin søndag i stua med brukbart oppmøte. 
(Vertskapet) 
26.- 28.09.- Takk for kjempefine dager her. Vi er veldig 
glade for å kunne få bruke den flotte hytta. Kommer gjerne 
tilbake. Rasta barnehage. Vi har også delt samvær på Grini bedehus, og sist på 

årets blåbærstevne da han var sammen med oss. Han 
kjørte traktor til Fiskeløysa og gikk stien derfra. 

30.09.-En liten flokk koser seg med kaffe og vafler. Grå og 
regnfull dag, men koselig inne ved ovnen. 
07.10.-En fin hytte på et nydelig sted i skogen. Venner fra Setertjernstiftelsen ønsket å vise sin takk 

og respekt for Lars ved å delta i begravelsen.   -En fantastisk høstdag. En meningsfull stopp her i denne 
koselige hytta. Jeg lyser Guds fred over hans minne, og sier; På 

gjensyn. -Nydelig høsttur fra Losby. God stemning her på 
Setertjernstua gjør turen perfekt. Vi sees igjen, takk for oss. 
14.10. –Fin tur til Setertjernstua, men regn og grått vær. 

Jorunn Austveg -Etter å ha hørt mye fint om stua har vi nå opplevd den. 
Takk for en hyggelig stund m. andakt og bevertning de lux. 
21.10.-Takk for en fin stund i stua. 

En god og fredfull 
julehelg ønskes til 

alle våre lesere 

-Takk for enda en fin søndagsstund her 
-Takk for føde for kropp og sjel. 
Veldig viktig og aktuell andakt fra Mika 7:18-20. Takk for av 
vi igjen kunne komme hit til Setertjernstua selv i gråvær. 
28.10.-Vi kom hit i regnvær. Mottatt av et hyggelig vertskap 
fra RETO, gripende andakt og bildegjøring av budskapet 
gjennom mimespill. 
04.11.-Fin tur fra Marikollen, strålende høstvær, litt frost i 
bakken. 
- Skal ha en god pause her inklusiv andakten. Årsmøte 09.- 11.11.- Vi har stortrives disse dagene og hatt det helt 
topp. Håper å komme snart tilbake. RR Strømmen 
Sentrumkirken. 

 
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes  

11.11.- Takk for trivelig kafe og andaktstund. tirsdag 11. mars kl 1900 på  18.11.- Takk for en fin stund, god andakt. Alltid trivelig å 
komme hit. Fetsund misjonshus  
25.11.- Den første snøen har gjort sitt inntog. Faldalsveien 13, Fetsund - Takk for hjertelig velkomst og utmerket service. Vår første 
tur hit, blir neppe den siste. 

 
Andakt ved Gunnar Førland - Takk for hyggelig opphold, trivelige folk og flott natur. 

 Vanlige årsmøtesaker og bevertning. ----------------- 
Det er spesielt hyggelig om flest mulig av 
andaktsholdere og verter på søndagene har 

anledning å komme. 
2008 

Stua åpner igjen 3. februar. Men blir det en vinter med snø 
og skiføre, vil vi forsøke å få til en noe utvidet åpningstid. Styret Fra før er tilbakemeldingene meget positive på at stua har 
vært åpen lørdager - søndager når skiforholdene er gode.  

Adkomst: Kjør RV 22 fra Lillestrøm mot Fetsund. 
Sving til venstre i lyskrysset rett før Fetsundbrua 
og følg veien forbi jernbanestasjonen. Ca 400 m 
etter stasjonen er du fremme. 

 
I vinter blir det ikke tømmerkjøring på skogsveiene innover 
fra Losby, derfor bør det bli flotte skiløyper med mulighet for 
både store og små til turer med pause på Setertjernstua. 
Vær velkommen til en ny og fin sesong. 



 Leder har ordet:  

                  Kjære venner av Setertjernstua.  
                   Igjen står julen for døren, og det er lenge siden forretningsstanden forberedte oss på det. 
  Mange varsler har kommet spesielt dette året om globale klimaendringer og ubehagelige 
  konsekvenser for millioner av mennesker. Oftest går det verst utover de fattige. Skal vi  
  tenke litt ekstra på den gruppen i tida fremover? Gi og dele mer rundhåndet der du ser 
behov? Som leder av en annen stiftelse: My Sisters International, som driver barnehjem, daghjem, skole, 
besøkstjeneste mm i Addis Abebas slum, ser jeg bilder av barn med store, runde, brune øyne, 
takknemlige for kjærlighet, mat og drikke for kr 150 pr måned via i hovedsak innfødte hjelpere. Stadig flere 
er uten foreldre, erstattet av en sliten bestemor i beste fall. Vi har så ufattelig mye å takke Vår Herre for 
som får leve i et land med våre muligheter. 
I desember d.å. flytter Synnøve og jeg til Tønsberg for å bo nær våre to yngste barnebarn. Det blir en 
overgang etter 34 år i Lørenskog og med Setertjernstiftelsen nærmere halve perioden. Som leserne ser av 
styrepresentasjonen i dette nr, kan det bare være topp å få delta der! Holder helsa er ikke 
avstanden større enn at jeg kan fortsette til nye engasjementer tar over. Arbeidet med Stiftelsen og Stua 
har vært til stor glede. Vi opplever et fint og varmt vennskap med mange oppmuntrende tilbakemeldinger 
fra Markas og Virksomhetens venner! TAKK til dere alle!  
GOD JUL ! Mvh Roald.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Stiftelsens styremedlemmer 

 
     Fra venstre: Karin Edsbergløkken, Svein Aaslund, Arne Thorstensen, Roald Andersen, 
Vera Gran Adolfsen, Ellen Bøe Bjortjønnli, Jorunn Austveg, Trond Woll og Steinar Rosseland 

Vi ønsker denne gang å komme med en presentasjon av stiftelsens styremedlemmer. Som det fremgår 
av bildet over så er det alltid en hyggelig stemning på styremøtene. De gjennomføres i den vanlige form 
med fast saksliste og til sist Eventuelt, hvor mer spesifikke saker tas opp. Og møtene starter alltid med 
en enkel andakt. 
Styret har i tillegg til de tradisjonelle verv tildelt hver enkelt spesielle hovedoppgaver og de er følgende: 
Roald er styrets leder med Svein som assisterende leder. Svein er i tillegg regnskapsfører og holder 
orden på utleieboken. Arne er sekretæren og han har også web-ansvaret. Ellen tar hånd om vaktlistene 
for søndagene sammen med Vera. Trond er eiendomsansvarlig. Steinar er redaktøren av Hornsignalet, 
han har også ansvar for HMS samt felles dugnader. Karin og Jorunn er varamedlemmer, Karin har 
medansvar i utsendelsen av Hornsignalet og styremøtevert, Jorunn er styrets kontakt mot stiftelsens 
støttepartnere og venner. 
Som det fremgår ovenfor så er det en del oppgaver som må utføres for at stiftelsen skal fungere.  
Det gjelder både planlegging og kontorarbeid hjemme hos den enkelte, innkjøp av varer og 
forsyningstjeneste inn og ut, vedlikeholdsarbeid av bygninger og utstyr med mer. 
Styret har i gjennomsnitt 5 møter i året hvorav ett holdes ute i stua. De øvrige er i hjemmet hos Karin. 



  Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell 
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf 
Austveg’s visjon om et sportskapell i 
Rælingen / Lørenskog-marka. 

 Gaver 
Takk for alle gaver til Setertjernstiftelsen. Takk også for forbønn, 
omtanke, oppmuntring og frammøte ved virksomheten ved 
Setertjern. 

Styrets leder er Roald Andersen, 922 80 554. Denne gang takker vi spesielt for det som har kommet inn i 
perioden  11. sept. 07 – 25. nov. 07 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. 

 
Sept. (kr 6 725,-  Første del av sept stod i forrige nr.) 
JS 300, TAa 200, AH 300, W 150, JS 300, Aha 225, Kollekt på 
Blåbærstevnet 5 250, videresendt til Blå Kors kontaktsenter. Kontakt Ellen Bøe Bjortjønnli 950 85 278 hvis 

du ønsker å hjelpe til på søndagene med 
andakt eller kjøkkentjeneste. 

 
Okt. (kr 13 750,-) 
KEE 100, IOGT i Lørenskog 2000, ATT 300, PS 200, RIG 300,  
TE 200, IV 100, HCH 300, GB 300, MHF 100, NN 100, SR 200, 
PogGL 200, NN 300, NN 100, MogKA 200, LF 150, LT 100,  

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. GL 100, JSB 200, JCS 100, EB 100, AH 400, JAH 300, HKK 100, 

HIM 100, BJK 100, EOE 500, SAO 200, BAa 100, HH 200, AL 500, 
GH 150, AaW 200, GO 250, TL 300, JD 200, NN 200, HSH 200,   

Ansvarlig for bladet: Roald Andersen. LH 100, KSHS 100, OSN 500, NN 100, APB 100, AD 200, SM 100, 
OSL 500, EB 200, BL 400, BE 100, TB 100, AG 100, FRL 400, 
EGP 100, AMSM 200, PKM 200, GM 100 

Redaktør: Steinar Rosseland 
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og 
Steinar Edsbergløkken,  Gave i stua 400. 

 
Bladet kopieres hos Stjernegruppen AS 
Kopisenter, et selskap som eies av Blå Kors. 

Nov. (kr 2 025,-) 
JS 150, TJ 100, RG 100, PR 400, LET 300, SH 150, SU 200,  
HK 300  

Stiftelsen kan også kontaktes via: Gave i stua 325. 
 Setertjernstiftelsen 

Neste utgave av Hornsignalet vil komme ut like over påske 08. 
Vanligvis har vårens utgave kommet leserne i hende til påskehelgen, 
men siden denne er spesielt tidlig i år, blir det vanskelig å få klart 
aktuelt stoff til bladet før i månedsskiftet mars/april.    Red. 

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 et bra turkart fra 2003 til salgs i kiosken vår, utgitt av Østmarka orienteringsklubb i målestokk 1 : 30 000. 


