STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING

ÅRSBERETNING 2012
Innledning
Årsmøte nr 27 blei avholdt i Skårer Kirke, mandag 27.februar 2012 kl 1900. Leder for Stiftelsen Gunnar
Førland, ønsket velkommen og ledet årsmøtet. Menighetsprest Elisabeth Kristiansen, Skårer menighet holdt
andakt og Gerda Hansen spilte og sang
Årsmøtet samlet 16 deltakere fra Høybråten menighet, Oslo Kristne Senter, Skårer menighet,
Sentrumkirken, Regnbuen Kristne Fellesskap, Fetsund Normisjon, Lørenskog menighet,
Salemkirken, Betel Rælingen, Adventkirken, Lørenskog Frikirken samt RETO-stiftelsen.
Styrets sammensetning:
Gunnar Førland

Leder for 2012

Svein Aaslund

Styremedlem for 2012 og 2013
Nestleder, utleieansvarlig og regnskapsfører for 2012

Trond Woll

Styremedlem for 2011 og 2012
Bygg og eiendomsansvarlig for 2012

Arne Thorstensen

Styremedlem for 2012 og 2013
Sekretær og EDB ansvarlig for 2012

Steinar Rosseland

Styremedlem for 2011 og 2012
Redaktør og dugnadsansvarlig for 2012

Ellen Bøe Bjortjønnli

Styremedlem for 2012 og 2013
Programansvarlig for 2012

Karin Edsbergløkken

Valgt for 2012.
Medhjelper for Hornsignalet

Karin Edsbergløkken blei valgt for ett år idet hun erstattet Vera Gran Vangol som ba seg fritatt for tjeneste
som styremedlem i 2012.
Vararepresentanter
1. Kai Bjørntvedt
2.Jorunn Austveg

Valgt for 2012
Valgt for 2012

Inter Revisjon Romerike AS blei valgt til revisor også for 2012. Styret blei gitt fullmakt til å oppnevne ny
valgkomite for 2013, jfr stiftelsens vedtekter.
Styremøter
Det er avholdt styremøter:
13.02.12 hos Karin Edsbergløkken
18.04.12 hos Karin Edsbergløkken
11.06.12 på Setertjernstua
10.09.12 hos Karin Edsbergløkken
26.11.12 hos Karin Edsbergløkken

Nok en gang vil styret takke Karin Edsbergløkken for stor gjestfrihet og framifrå servering på hvert møte
slik det har vært i år etter år !
Økonomi
Det vises til årsregnskap som fremlegges på årsmøte 25. februar 2013. Inntektssiden er fortsatt
tilfredsstillende takket være gaver og normalt utgiftsnivå i forhold til utgiftssiden. Styret mener at
årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler, resultat og finansielle stilling og at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Vi har vært så heldige at vi løpet av året har mottatt et par store gaver bl a fra IOGT på til sammen kr
12000 og OLIM-stiftelsen på kr 10 000. Gaven fra OLIM-stiftelsen var øremerket
ombygging/restaurering. Stiftelsen drives på frivillig basis og har derfor ingen ansatte.
Hornsignalet
Bladet har i alle år vært stiftelsene viktigste kontaktorgan til interesserte og besøkende. Opplaget er ca 500
stk, som sendes ut i henhold til adresseliste 4 ganger pr. år.
Med bladet følger en giroblankett for frivillige gaver.
I 2012 blei Hornsignalet gitt ut slik:
Mars 2012
Juni 2012

September 2012
Desember 2012

Steinar Rosseland er redaktør for bladet og gjør en stor og viktig jobb. Karin og Steinar Edsbergløkken
bidrar med utsendelsen.
Kopiering, bretting, konvoluttering og adressering utføres av ”Tilrettelagt opplæring” på Skedsmo
videregående skole til en rimelig pris.
Stiftelsen har egen Web-side: www.setertjernstua.no der utgavene fra Hornsignalet blir publisert. Her
publiseres også åpningstider, andaktsholdere osv. Dette annonseres også i «detskjer» i Romerikes Blad
lørdager og søndager
Status drift
Setertjernstua er i prinsippet kun åpent fra 1. søndag i februar til siste søndag i november, med pause i juli
og delvis i august. Høstsesongen starter alltid opp gjennom Blåbærstevnet, normalt siste søndag i august..
Vinteren 2011/2012 var ikke så snørik som året før, men skiføre i januar gjorde at det var åpent også i
helgene i januar samt noen lørdager i februar. Dette var populært for mange glade skiløpere. Antall
besøkende resten av sesongen varierte som vanlig med vær og føreforhold. Mange gir uttrykk for stor
takknemlighet over å finne Setertjernstua åpen om det er snø, regn eller solskinn. For mange betyr det også
mye at de får en liten andakt med seg på søndagsturen.
Dugnaden var i år 2. juni. Dugnadsgjengen mindre i år enn i fjor og alle planlagte arbeidsoppgaver blei
ikke gjennomført, men de som var tilstede vasket, ryddet, snekret og malte av hjertes lyst. Stor takk til alle
medvirkende samt Trond, Svein og Steinar som fortsatte dugnaden også senere på forsommeren !
Blåbærstevnet 26. august samlet om lag 45 besøkende. Ustabilt vær gjorde at vi måtte være innendørs men
deltakerne koste seg likevel, hørte andakt av Nils Tore Andersen, spiste pølser og var med på leker.
Familien Hykkerud bidro med fin sang og musikk Salemkirken hadde som vanlig ansvar for
kjøkkentjenesten. Hjertelig takk til Salemkirken for all innsats på Blåbærstevnet gjennom mange år.
Setertjernstua er et fint turmål, men ikke bare det. Lag, foreninger, skoler, barnehager leier stua for en billig
penge og setter pris på å ha denne muligheten. Til styremøte i juni inviterte vi representanter fra Fjellhamar
og Skårer menigheter til samtale om samarbeid.
Det er et krevende arbeid å finne frivillige medarbeidere til å fylle rollen som vertskap og/eller
andaktholdere. Mange personer skal til for å få kabalen til å gå opp. Ellen Bøe Bjortjønnli bruker mange
timer for å få dette til. Takk Ellen for din innsats og evne til ikke å gi opp når mange ledige poster står på
andaktslista !
Vi merker oss at etter som årene går, vil bygninger og øvrige tekniske installasjoner kreve mer vedlikehold
enn tidligere. Økende bruk medfører også mer slitasje. Styret arbeider nå om mulig å få til forbedrede
toalettforhold. Dette er likevel et kostbart prosjekt som vil kreve ekstraordinær innsats. Lagerrommet i

kjelleren har nå blitt frostfri takket være gave fra OLIM-stiftelsen. Det meste av arbeidet blei gjort av
Trond Woll som også er primus motor for vedlikeholdsarbeidet. Han legger ned mange dagsverk på
Setertjernstua i tillegg til sin faste jobb.

Ytre miljø
Stiftelsen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet. Utenfor stua har vi en godkjent grill- og
bålplass med brannsikker beholder for engangsgriller.
Avslutning
Styret vil takke alle bidragsytere til vår virksomhet. Uten frivillige gaver kan ikke stua holdes vedlike og
kioskvarene selges til samme lave priser som før.
Minst like viktig som penger, er alle som ber for virksomheten og sprer kunnskap om Stua. Takk for all
forbønn !
Ser vi virksomheten under ett i 2012 opp mot visjon og formål, kan vi si at godt fornøyd med året. Året er å
karakterisere som et normalår uten de store endringer eller utfordringer. Spesielt takk til RETO-stftelsen
som bruker stua mye og bidrar med arbeidskraft og andaktholdere.
Leder vil også takke de andre styremedlemmene for stor innsats i 2012. Takk for tjenestevillighet og evne
til å se oppgavene helt uten påtrykk. Uten dere ville ikke det vært noen virksomhet i Setertjernstua.
Tilbakemeldinger i Gjesteboka og gjennom samtaler vitner om at vi ivaretar de mål og visjoner Odd Olaf
Austveg hadde ved å etablere stiftelsen !
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