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Hvordan taler Gud til alminnelige mennesker?
Denne overskriften hadde Gunvor Rekstad på sin gode andakt under Blåbærstevne søndag 26. aug. og med hennes
tillatelse tar vi med et utdrag av innholdet:

Ved grunnstens-nedleggelsen for 12 år siden var jeg her, en mektig stund å være på denne plassen langt inne i skogen.
Odd Olaf bad for stedet og virksomheten som skulle bli her; med utstrakte armer og et jødisk bønnesjal over skuldrene
bad han. En kunne fornemme et merkbart, åndelig Guds-nærvær. Gud, ved sin Ånd, var på dette sted – en hellig stund;
berøringspunkt mellom himmel og jord; berørte hjertene; opplevdes som Guds tiltale – om Hans velbehag.
Er takknemlig for å ha vært her den dagen. Dette er altså et sted som ble til fordi en mann lyttet til Herren, fornemmet at
her ute i skogen skulle det bli en plass som dette, han handlet på det han hørte – og stedet er blitt virkelighet.
Setertjernstua er som en bauta, over en som lyttet til Guds stemme, arbeidet, bad, ventet, gjorde sin del av oppdraget
han fikk. Dette kan stå som ett eksempel på måter Gud taler til alminnelige mennesker.
Vi kjenner uttrykket: ”Det ble så levende for meg”. Dette benyttes når ting vi leser eller hører berører oss i hjerte og ånd,
”taler” til oss og blir viktig, gjerne i forhold til valg å ta.
Denne søndagen er bibeltekstene bl.a. fra 2.Kor 3(4 – 6) og der kan vi lese at Gud gjorde oss til tjenere for en ny pakt
som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.
Slik er det når Gud taler. Ånden gjør Ordet, ordene, hendelsene, øyeblikkene levende for oss. Han kommer med liv og
lys. Han vil noe med det han formidler til oss, Han vil ha en relasjon til oss, det var derfor Han skapte mennesket i sitt
bilde. Han vil at vårt forhold til Han skal være levende. Han vil at vi skal merke at Han lever i dag.
Gud ønsker seg trofaste barn som gjør det Han ønsker og vil, som er til vårt beste, til et liv i samfunn med Han.
Men Guds barn har til alle tider strevd med dette – og så kom Jesus Kristus for å ordne opp, for 2000 år siden. Han har
vist oss hvem Gud er: en Gud som vil hjelpe mennesker til frihet og fred. Fred med Gud, fred med seg selv og sine
medmennesker. Denne freden gjorde Jesus Kristus tilgjengelig for oss – en fred som er en gave fra Gud - når vi vender
oss til Ham hvor vi enn måtte befinne oss
Gud lytter til oss – til våre hjertesukk, våre bønner med ord, våre tårer og våre takksigelser.
Gud er glad for at vi kommer til ham med alt i våre liv. Livet med Gud er ikke kjedelig, det er spennende. Det gir mening,
det gir retning, framtid og håp.
Gud taler til oss for å veilede oss på veien, på veien HJEM. Han ønsket for oss fred, at vi skal ha fred i vårt eget hjerte,
fred med dem vi er glad i – og fred med Ham. Han vil ikke vi skal ha mørke kroker i hjertet, der rusk og rask så lett kan
samle seg.
Gud inviterer oss til å leve etter Hans bud, men vi kan fritt velge om vi vil eller ikke. Hensikten/planen for mennesket var
at vi skulle bære frukt som varer (Joh 15:16). Dvs. at våre liv skulle skape verdier for evigheten, få andre med oss på
veien hjem. Leve slik at andre fikk lyst til å slå følge med oss på den veien.
Jesus sier til oss: Velg livet! Livet – velg Jesus og Hans gode ord og veiledning til oss. Han har trøst å gi, Han har ”mat”
for oss, Han er det ”brødet” som er kommet ned fra himmelen. I Ham er kilden, så den som kommer til Ham, ikke skal
tørste, men ha evig liv.
Lytt til hva Gud ved sin Hellige Ånd har å si deg. Om ditt liv, om din fortid, eller din framtid. Kjempesmart! For Gud taler
til alminnelige mennesker – fortsatt.

Blåbærstevnet 2007.
Også i år ble vi velsignet med godt vær på
stevnedagen.
Minibussene fra Losby med sjåførene: Tor Vestli
og Trond Woll hadde ikke mange ledige seter ved
avgang. Men de fleste gikk inn eller benyttet
sykkel.
70 – 80 personer var tilstede og bidro til at 10 års
jubileet for stua ble markert på en fin måte.
Jorunn Austveg åpnet med en hilsen og bønn for
stevnet. Det var fine solosanger av Solveig Friis
Larsen. Hun ledet også allsangen med Svein
Kopperud som dyktig organist. Også i år hadde
Steinar Rosseland en historisk oversikt med
spesiell fokus på innvielsen den 31.aug 97.
Gunvor Rekstad var dagens hovedtaler og vi har
gjengitt noe fra hennes gode andakt på
førstesiden.
6 av de spanske vennene fra Reto var tilstede og
en av de kom med en liten hilsen (på meget godt
norsk).
Stiftelsens leder Roald Andersen ledet stevnet på
sin stødige og lune måte og vi fikk inntrykk at
gjestene trivdes både i fellesdelen og den mer
uformelle samlingen etterpå hvor pølser, brus,
kaffe og vafler ble servert i kiosken.
Alle
aldersgrupper
var
tilstede,
som
representanter for de eldste vil vi spesielt nevne
Herman Jahr og Lars Jahr, begge gikk inn til stua
på stiene fra Rælingen-siden.
Også i år var det natursti med 4 poster og premier
til alle 5 lagene, gitt av Bok og Media Lillestrøm.
Gunvor Rekstad har nylig gitt ut en fin bok: ”På
kongevei” . Boken inneholder små fortellinger om
opplevelser og erfaringer som har bidratt til å
utvikle tro til Gud. Fortellingene følges av bønner,
bibelvers eller salmer. Hun gav 10 bøker til
stiftelsen for salg under stevnet, alle ble solgt og
kr 1 500 kom inn i kassa, takk Gunvor.
I år ble det tatt opp kollekt til Blå Kors og der kom
inn kr 4 750, takk til giverne også for dette.
Vi vil takke alle som hjalp til for at stevnet kunne
gjennomføres, som eks. kan nevnes kjøkkengjengen som hadde en ganske travel dag.

Jorunn Austveg hilser
og ber for dagen

Gunvor Rekstad holdt
dagens andakt

Trygg er troens grunn
Tidligere styremedlem i stiftelsen, Arnstein Hektner
døde 24.06.07, nær 75 år gammel. Da han døde var
alle hans nærmeste tilstede på A-hus mens de sang:
Kjære Gud jeg har det godt!
Arnstein ble begravet fra Rælingen kirke 3. juli og
det var mange som møtte opp for å vise han den siste
ære.
I minnetalen ble det sagt ord som trofast, trygg,
omsorgsfull, varmhjertet, for ikke å glemme:
arbeidsglad.
En av sønnene nevnte uttrykket: ”Som far lærte oss.”
Det er et sterkt og godt ettermæle å¨få..
Arnstein hadde vært en menighetsmann hele sitt liv,
gjennom Filadelfia, Rælingen.
Lillian og Arnstein hadde noe de kalte misjonsåker,
et nokså ukjent begrep her i denne del av landet.
Innkomsten de fikk av avlingen på denne åkeren, gikk
til misjonen. De hadde syn for misjon, både hjemme
og ute.
Arnstein hadde også hjerte for arbeidet ved
Setertjernstua, bl.a ved sitt engasjement gjennom flere
år i styret. I tillegg ga han en del av tømmeret som er
benyttet til bygging.
Venner fra Setertjernstua ønsket å vise sin takk og
respekt for Arnstein ved å delta i begravelsen.
Jeg lyser Guds gode fred over minnet.
Jorunn Austveg

Noen bilder fra Blåbærstevnet

Roald Andersen t.h. ledet stevnet,
Svein Kopperud t.v. stod for orgelmusikken

Solveig Friis Larsen
sang solo og ledet
fellessangen

Steinar Rosseland
fortalte historikken

Leder har ordet:
Kjære leser av Hornsignalet !
Søndag 26. aug. 07 arrangerte vi
Blåbærstevne igjen. Vi liker å jubilere og
denne høsten markerte vi 10 år siden innvielsen av
Stua 31. aug. 1997 !
Som leder av stevnet nevnte jeg 2 ord som jeg følte
passet på minnedagen;
GLEDE og TAKKNEMLIGHET.
Glede ved at Setertjernstua ble realisert først og
fremst ved stifteren Odd Olav Austvegs lydighet
overfor det kall han fikk om å bygge ei hytte langt
inne i Østmarka mot manges vilje !
Dernest takknemlighet til styremedlemmer og andre i
dugnadsflokken som har nedlagt et hav av timer for å
bygge den flotte Stua i villmarkstømmer bokstavelig
talt. Byggansvarlig Trond Woll må nevnes som
eneren !
Videre takknemlighet til alle som på frivillig basis har
dradd inn som verter tidlig søndag for å steke vafler
og koke kaffe, til alle andaktsholdere, sangere og
musikere av flere slag, trompet, orgel. gitar mm.
Takknemlighet også til alle som har støttet Stiftelsen
med økonomiske midler fast gjennom mange år eller
med enkeltbidrag, pene utsmykningsgjenstander av
ymse slag, herunder alterteppet så vakkert,
fotografier, bøker, lampe mm.
Og glede ved at Stua virker slik visjonen ble gitt som
et kristent serveringssted med andakt, vafler og kaffe
der inne hvor ”stiene møtes”. Den fremmer friluftslivet
i marka som et populært mål for turgåere, syklister og
skiløpere! På ytterveggen har skiforeningen satt opp
stemplingsboks for skidistansemerket i tillegg til alle
skilt i sti- og løypekryss som viser vei til Stua
Den er et mer og mer ettertraktet overnattingssted for
barn, unge og voksne, familier, foreninger , speidere
og lag !
Og i det siste året en god kontakt med RETOstiftelsen som tar hånd om rusmisbrukere og de
får ET NYTT LIV ! Det er en gruppe i hovedsak fra
Spania som bor i Norge, lærer seg norsk,
underholder seg selv og tar seg av de mest utslåtte
narkomane og tilbyr dem et erfarent hjelpeapparat i
kristen regi !
Velkommen til Setertjernstua med venner og kjente!!
Mvh Roald

Høstliste

Følgende er andaktsholdere på
søndagene i høst:
30.09. Svein Kloster
07.10. Jostein Hågan
14.10. Jorun Kinn
21.10. Terje Aaslund
28.10. Ragnar Ruden
04.11. Trond Larsen
11.11. Ragnar Ruden
18.11. Kristian Larsen
25.11. Roald Andersen
(Endringer kan skje, følg med i
lokalavisen på fredager)

Flere bilder fra Blåbærstevnet

Den nye bålplassen sett fra verandaen

Spørrekonkurranse.
I forrige nr hadde vi invitert til en
liten konkurranse med 10
spørsmål.
Dette vakte tydeligvis ikke den
store entusiasme hos leserne til
tross for relativt enkle spørsmål.
Det kom inn kun 1 – ett – svarark
og vinneren ble

Øyvind Breen, Fetsund

Gratulerer, det blir en premie på
deg.
Vi tar med de riktige svarene:
2–X–1–2–1–2–X–1–1-X

Bålplass

I sommer ble den godkjente
bålplassen på det nærmeste
ferdigstilt, se bildet over, igjen
etter
stor
innsats
av
byggansvarlig Trond Woll.
Det gjenstår kun mindre detaljer.
Reto-gutta utførte en god jobb
med planering og noe utgraving
på fellesdugnaden tidligere i
sommer.
Det er overnattingsgrupper som
allerede har benyttet plassen og
tilbakemeldingene er positive.

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
29. mai – 10. sept. 07.
Mai. (kr 400,- Resten av mai stod i forrige nr.)
NN 400
Juni. (kr 8 100,-)
OSL 500, BJK 100, MMB 100, NN 100, KB 200, PS 200, SK 200, GO
250, AMSM 100, RIG 200, ME 100, IV 100, TBM 500, NN 200, TE
200, EOE 300, LT 100, BH 200, TT 500, SSB 500, GF 450, PKM 200,
NN 100, AH 300, EW 100, GH 100, JB 300, JSB 200, KB 500, ON
200, AAW 200, LET 200, TLAA 150, ATT 300, JS 100,
Gave i stua 50.
Juli. (kr 4 910,-)
IM 200, TJ 100, BE 100, SM 100, DU 200, HSH 200, AHA 210, NN
200, RM 200, AH 200, NN 300, KM 100, KSHS 200, KL 100, SAO
200, AB 200, GN 100, BL 500, HK 200, GB 200, AD 200, RD 200, TF
300, EHL 300, BAA 100.
Aug. (kr 3 250,-)
HV 200, G-PL 200, HAC 300, KS 200, Regnbuen Kr. fellesskap 1000,
AAET 150, RG 100, LB 200, LSL 200, HV 200, Gave i stua 500.
Sept. (kr 250,-)
RMB100, Gave i stua 150.
Bildene er tatt av Roald Andersen,
Trond Woll og 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.

