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Odd Olaf Austveg - Til minne
25.april 1996 er en dato vi i Setertjernstiftelsen ikke
lett glemmer. I år var det 10 år siden budet kom ;
Odd Olaf har gått gjennom isen på Ramstadsjøen og
druknet. Det skjedde under transport av materialer
fra Grini skytebane til Setertjern. Når eldre og
alvorlig syke dør, er vi ofte forberedt. Men, når en
mann i sin beste alder brått rives bort, er det
annerledes. Mange detaljer har brent seg fast i
minnet fra hendelsen og de nærmeste dagene, fra
avskjeden i kapellet på SIA, fra samtaler med hans
kjære Jorunn og fra begravelsen 3. mai 1996.
Minneplaketten på veggen ute på Setertjernstua
Skårer kirke var mer enn fullsatt, og av de mange hilsener ble det klart for enda flere at Odd Olaf var en avholdt
og elsket mann. Han var rakrygget og en flott kar. Atletisk og kondisjonssterk. Han syklet til og fra jobb i
Nittedal.
Han var beskjeden og brammet ikke. Men, når han ville ha noe igjennom, viste han et uvanlig pågangsmot og stor
utholdenhet. Med disse egenskapene fikk han etter mange års innsats byggetillatelse for Setertjernstua i nærmest
urørt villmark - nesten uforståelig den dag i dag. Odd Olaf hadde et stort hjerte for jødene og Israel, og han lærte
seg hebraisk i skrift og tale. Hans utholdenhet kom ikke minst til nytte i hans mangeårige innsats i Blå Kors i
arbeidet for å hjelpe rusmisbrukere. Lenge etter at mange ville ha gitt opp, holdt han kontakt med
enkeltmennesker i hele landet. Når han var på reise, ble det alltid avstikkere til vennene for å oppmuntre. Minnene
om Odd Olaf er lyse, mange og sterke. Vi er mange som fortsatt føler et savn. Vi er så takknemlige for å ha
Jorunn med i arbeidet i Setertjernstiftelsen der hun bl.a. bidrar på en fin måte med våkne øyne for de som har vært
med gjennom mange år. Vi minnes Odd Olaf i takknemlighet.
Stiftelsens styre

Den Hellige Ånd, i virksomhet helt fra skapelsen!!
Allerede i 1. Mos.kap.1 v.1-2 leser vi: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og
tom, det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene.

Hele den videre skapelsesberetningen er et eksempel på hvordan Ånden var med på å lage system og orden i alle de
nye ting som ble til. Også i dag er Ånden med på å få orden og system i folks liv.
I 2. Mos. kap. 31 v.1-3 sa Gud til Moses i forbindelse med bygging av tabernaklet: Herren talte til Moses og sa: Se,
jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, av Juda stamme. Og jeg har fylt ham med Guds Ånd, med
visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til alle slags arbeid., Guds Ånd var da med på å

fylle og utruste mennesker med mange gode egenskaper og akkurat det samme skjer også i dag.
Også Samson fikk ”besøk” av Guds Ånd: Dom. kap.15 v.14; Da han kom til Leki, sprang filistrene mot ham med
gledesrop. Men Herrens Ånd kom over ham, og repene om armene hans ble som brente lintråder, og
båndene smuldret opp og falt av hendene hans. Vi er ikke fysisk bundne slik Samson var, men det kan være

mange andre ting av åndelig karakter som binder oss. Guds Ånd gav Samson stor fysisk kraft. Også vi mennesker i
dag kan bli satt fri fra det som binder oss ved hjelp av den kraft og styrke som finnes i Guds Ånd.

Et utvalg fra hytteboka i vinter / vår.
(innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)
8. jan.. Her er det kjempefint.
Stor overraskelse, åpen stue! Slike turer gir batteriladning til
mange dager, Skaperverket er stort.
Ble overrasket da jeg kom til denne hytta, var ikke klar over
den. Varmt og godt, billig mat og drikke, jeg kommer igjen.
22. jan. Fin skidag i favorittløypa fra Losby og hit, dessuten
Romeriks beste vafler.
Det var fint å komme hit.
Koselig med hytta som mål.
27. jan. Mozarts 250 års dag! 11 elever + 2 lærere ble
overrasket på skitur av stor gjestfrihet.
28.jan. Østmarka er gull…. - 5° , sol og skyfritt.
Det var hyggelig å besøke dere.
Vi trodde det var enda lengre… takk for en interessant prat.
29. jan. Kult at dere har åpent, dere burde hatt det oftere…
Koselig gjensyn med Setertjernstua. Det er så trivelig
atmosfære her. Perfekt dag.
3. febr. Øx-kara, Per og Stakan inspiserer ”Helgeløypa” med
ny snøscooter.
4. febr. Overrasket at hytta var åpen, flott vær og turbo-føre!
3.- 5. febr. Lillestrøm Metodistspeidere har hatt en fantastisk
helg. Hytta var flott og takk til stiftelsen hva dere har fått til i
Østmarkas hjerte. Vi drømmer om å komme tilbake.
5. febr.. Igjen et hyggelig besøk på Setertj.stua.
Overskyet og lett snø, men som alltid en god og varm hytte
med service attåt. Takk – takk.
Årets første tur til Setertjern.
En fin og travel søndag (vertskapet).
11. febr. Helt supert å kunne stoppe på Setertj.-stua, vaffel
og kakao.
12. febr. Strålende sol, kjempefint føre og god kaffe.
Vi er 4 tyske jenter, ganske bra til å gå på ski. En utrolig
nydelig tur fra Losby.
Første tur for oss til åpen hytte, vi kommer helt sikkert igjen.
Pappa og jeg har gått på ski fra Marikollen.
Mange takk for hjertevarm mottagelse.
18. febr. Første skitur på 15 år, fin tur fra Marikollen.
19. febr. Første tur til hytta for oss, fint vær og føre.
Flott skitur på en flott dag, takk for at det var åpent også litt
etter kl. 15.
Vi kom frem etter en fin skitur fra Kurland, serveringen var
avsluttet, men vi fikk allikevel full servering ☺.
18. – 19. febr. Den mest besøkte helga på Setertjernstua
noen gang. Masse snø og bare fornøyde gjester
(vertskapet).
25. febr. En flott dag, men ikke mange innom, harde løyper.
26. febr. Vi kom fra Losby etter litt spørring om løypa.
Knallfin hytte, deilig vær og føre.
Som vanlig hyggelig å komme hit.
Lang dag i skogen (08.30 – 17.30), men meget hyggelig, en
godt utnyttet søndag. (vertskapet)
4. mars Pudder-føre, sol og glimrende forhold.
Gått fra Kurland via Åmot dammen, håper dette varer til
påske.
5. mars Nydelig og kaldt vintervær, flotte løyper.
Hyggelig å komme til Setertjern, et flott sted å ha som mål
for turen.
Kjempekoselig sted!!
Fin pust i bakken på Setertjernstua før returen til Sørlihavna.
Vi har gått en flott tur fra Losby med barn i pulk. Flott vinter,
men nå snør det ganske tett.
11. mars Takk for gode vafler, flott skiføre.
Overraskende at stua var åpen.

31. mars, flott skidag med appelsiner i sekken.
12. mars Jeg gikk helt til Setertjernstua på ski…
Godt å komme inn i koselig stue, takk for hyggelig
servering.
Men ”ein fin skidag kan’kje vara evig veit du”!!
18. mars. Flott føre - 3°, fint tilbud dette stedet, lykke til.
19. mars Også i dag, flott vær og føre, litt ising, men pytt..
Kjempegode vafler og koselige mennesker.
Takk for en flott søndag, jevn strøm av glade turgåere.
Andakt fra Luk. 1, 39-41. (vertskapet)
25. mars Fine løyper, litt hardt,
26. mars Morsom skitur over Ramstadslottet.
Maria budskapsdag, fint turvær.
31. mars – 1. april Det er gøy å gå på ski her.
Å stå i kafeen er morsomt.
Det var gøy å sove her.
Koselig å komme hit nok engang, nydelig vær og folk har
kost seg. De er så takknemlig for lørdagsåpning.
(vertskapet).
2. april Takk for fin andakt og en god kafferast.
Siste tur i år, fint med en solbærtoddy her.
Snøvær i formiddag, vanskelig skiføre, men vi hadde
”vidundervoks” for utlån (vertskapet).
8. april Palmelørdag. Regn og litt kram snø, nedbør
nesten hele dagen. Ingen gjester i dag, bedre i morgen??
9. april Fin dag i stua, 10 stk v. andakten, ellers lite
besøk. Skiføret holder seg bra (vertskapet).
16. april 1. påskedag. Åpent på ettermiddagen. Grått i
været, men nok snø fra Marikollen. Kaffe og vafler i dag
også av 3 kjekke gutter.
17. april 2. påskedag. Har gått på ski fra Marikollen og
ble tatt vel imot her på stua. Fint med en skitur på slutten
av sesongen.
23. april Gråvær, 2 gjester under andakten og 2
besøkende senere på dagen (vertskapet),
29. – 30. april Bønn og fastehelg med mye lovsang.
Veldig velsignet helg. Jahve være lovet.
7. mai 1. sykkeltur til Setertjern, litt snø og flott vær.
Vi kommer fra Spania, er glad for å komme hit, kommer
tilbake (Reto-stiftelsen).
10. – 11. mai ”Steg for steg”, et fritidsprosjekt tilhørende
Blå Kors har vært her med 4 stk fra styringsgruppen.
2 solfylte dager. Et nydelig sted og vi trives veldig godt.
14. mai Takk for herlig sang og fin andakt.
Herlig snøen er borte, det er vår!!!
21. mai Takk for en fin andakt, en fin tur til tross for noe
regn.
28. mai. Etter en lang tur måtte jeg innom Setertjernstua.
I dag ble andakten holdt ute med 10 tilhørere. Godt i
solveggen, men noe kjølig luft (vertskapet).

Andaktsholdere vår/høst 2006
18. juni
25. juni
20. aug
27. aug.
03. sept.
10. sept.
17. sept.
24. sept.
01. okt.
08. okt .

Are Seierstad
Svein Kloster
------------------------------Blåbærstevne, se annonse
Gunvor Rekstad
Gunnar Oseng
Kåre Ekroll
Tor Aamodt
Trond Larsen
Gunnar Førland
Jorunn Kind

Resten av høstlista blir å finne i sept. utgaven
av Hornsignalet.

BLÅBÆRSTEVNET
Dette blir søndag 20. aug. kl 12 -15.
Tale holdes av Nils Tore Andersen
Sang ved Ellen Gulli Petersen og Sigrun
Bekken
Salg av pølser, vafler, kaffe og brus.
Kollekt.
Natursti med diverse oppgaver.
Skriv ned datoen i kalenderen allerede
nå og du er hjertelig velkommen.

Minneord
Vi tok avskjed med Aslaug Hattrem Nordengen
fra Grünerløkka sykehjems kapell 24. mars.
Aslaug arbeidet som frivillig i Blå Kors
Kontaktsenter i mange år. Hun var der med i
planleggingen av Setertjernstua og har alltid vært
en ivrig forbeder.
Når jeg tenker tilbake på tiden sammen med
Aslaug, ser jeg for meg en glad kvinne som hadde
et lyst og varmt vitnesbyrd om Jesus. Hun begynte
alltid med å si: Jesus lever ! Dette var en viktig
sannhet for Aslaug, noe hun også ville dele med
andre.
Aslaug levde ikke bare for seg og sine, men hun
hadde så absolutt øye også for andres behov, enten
det var rusmisbrukere eller naboer – eller andre.
Jeg takker Aslaugs datter Anniken, for at vi fikk
låne hennes mor i dette arbeidet i så mange år, et
arbeid Aslaug elsket! Du kan være stolt av det din
mor sto for. Gud velsigne deg og dine barn tilbake.
Det var godt å avslutte bisettelsen med sangen:
”Han er min sang og min glede”. Ettermælet etter
Aslaug er – glede. Guds Fred over ditt minne, og
jeg sier: På Gjensyn.
Jorunn Austveg

Kristian Larsen
en ung, kjekk mann fra Skedsmokorset ble
på siste årsmøtet valgt inn i styret. Vi
ønsker deg lykke til, stiftelsen trenger
yngre krefter som engasjerer seg. Lokalt er
Kristian aktiv som leder i ungdomsarbeidet
i Emmaus bedehus tilknyttet Normisjon.

Flott dugnad 20. mai
Til tross for skyer og noe regn fra morgenen var det
allikevel 14 personer som møtte opp til diverse
arbeid. Fra Blå Kors kontaktsenter kom det 4 stk og
fra stiftelsen ’Reto for håp’ var det 3 stk.
Det ble en meget god dag, alle var topp motivert og
gikk på de oppgaver som de ble satt til med 100 %
innsats, noe som bildene til venstre viser. Solen
kom også frem etter hvert.
Vi fikk vasket alle rom meget bra, på kjøkkenet
spesielt blir det en del fett-os fra vaffelstekingen
som legger seg overalt på vegger og tak.
Alle vinduer ble godt pusset og rydding foretatt i
boder og uthus.
Madrassene ble banket og luftet.
Kratt langs vegen fra snuplassen ble kuttet ned og
ikke minst ble en god del ved saget og kløyvt og
lagt opp til tørk.
Midt i økta ble det også tid til en god og velfortjent
pause med hyggelig prat og hvor bl.a. stuas spesielt
gode vafler ble servert.

Hjertelig takk til alle som deltok.

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.mars – 31.mai. 06.
Mars (kr 1 671 ,-)
AHG 1000, JS 300, EB 371.
April (kr 6 958,-)
HPS 200, AH 258, HM 200, IV 100, HK 500, KM 100, RH 200, KL 100, NN
200, RD 200 FHL 200, TO 200, GH 100, GO 200, AO 100, ME 100, ATT
300, OSN 500, KSHS 50, HSH 200, LT 100, NN 300, BBE 100, EW 100,
RAK 300, NN 250, RG 100, SM 100, KV 200, BJK 100, PB 100, HFK 200,
AL og TAA 300, NN 100, G og PH 100, Strømmen Normisjon 500.
Mai (kr 12 730,-)
NN 75, SK 250, RMB 100, TJ 100, AGS 500, EHL 200, TF 100, OL 200,
FRL 555, BL 400, GH 150, HJ 100, KEE 10 000.

Mars-utgaven av Hornsignalet

Som leserne sikkert observerte, var bildene i forrige utgave gjengitt i farger
samtidig som papirkvaliteten var noe endret. Det var en feil på kopisentralen som
gjorde at vi fikk farveutgave, men vi betalte kun for svart-hvitt.
Vi kunne ønske at fargekopiering hadde vært det normale, men det er så pass stor
prisforskjell mellom svart-hvitt og farger at vi vurderer det som ikke tilrådelig bruk av
de midler som vi disponerer.
Har leserne en annen oppfatning, så gi gjerne tilbakemelding.
På hjemmesiden vår på nettet er Hornsignalet selvfølgelig å finne i farger.

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

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.

