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Hvorfor døde Jesus?
I vinterens løp blir det arrangert Alpha-kurs i mange
menigheter. Dette spørsmålet er tema allerede i den
2. leksjonen og det er en av de mest grunnleggende
hendelser i kristendommen.
Et svar finnes i Mark 10.45 hvor Jesus selv sier:
For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg
tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som
løsepenge i manges sted.
Det var på slavemarkedet som begrepet løsepenger
ble benyttet, slaver kunne bli kjøpt til frihet ved at
gode mennesker betalte løsepenger.
På samme måte kan vi si at Jesus betalte løsepenger
for oss ved sitt blod på korset.
Da ble vi satt i frihet og rettsaken mot oss er avlyst,
det er nåden som overtar. Dette er påskebudskapet.
Rom 3.23-24: Alle har syndet og står uten ære for
Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans
nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.

God påske
En god og gammeldags vinter.

Dette har vært en flott og snørik vinter med store muligheter for å komme ut i naturen med ski på beina.
Også inne på Setertjernstua har vi merket dette og vi har hatt et meget godt besøk. Takket være velvillige
og trofaste medhjelpere har stua også hatt åpent flere helger i januar, både lørdag og søndag. I februar
startet så den ordinære sesongen med søndagsåpent og sportsandakter og med lørdagsåpent i tillegg.
Det har ikke vært noe kunngjøring om de ekstraordinære åpningstider, men folk kommer allikevel innom og
håper på at døra er åpen og solbærtoddyen er varm. Besøket har vært så godt at i dette året frem til først i
mars har like mange gjester vært innom stua som i hele fjordåret.
Aftenposten har på fredager startet en ny turspalte i samarbeid med Skiforeningen. Vi var så heldig at det
aller første turforslaget tok utgangspunkt fra Losby via Djupdalen til Setertjernstua og retur via Badstudalen.
Dette var på åpningshelgen 4. – 5. febr. ”I plankeadelens rike” var overskriften og stua ble positivt omtalt.
Mange av de besøkende kom p.g.a. akkurat den artikkelen. Løypemaskinen var ved stua kl 0730 søndag
morgen for at sporene skulle være førsteklasses. Vi sender en stor takk til de som har lagt løypene via stua,
til de som kjører opp sporene så fint og til de som omtaler virksomheten vår i gode og vennlige ordelag.

Også salget i kiosken hadde en nedgang fra forrige år, dette kan
forklares med dårlige snøforhold og relativt lite besøk i februar og
mars.
Men stiftelsen har allikevel et godt økonomisk fundament.
Revisjonsberetningen for regnskapet 2005 fra Inter revisjon Lillestrøm
AS v/revisor Grete H. Fredriksen, konkluderte med at årsregnskapet
var avgitt i samsvar med lov og forskrifter. Årsregnskapet ga uttrykk
for Stiftelsens økonomiske stilling pr. 31.12.2005 og med et resultat
som stemmer med god regnskapsskikk.
Det kom ingen kritiske merknader til styrets økonomiske disposisjoner
og styret ble meddelt ansvarsfrihet for 2005.
Regnskapet med alle vedlegg og pålagte tilleggsdokumenter sendes
til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og til Brønnøysundregisteret slik
loven for stiftelser krever.

Det var mange ivrige og engasjerte tilhørere.

ÅRSMØTE
Mandag 6. mars 2006 var det igjen tid for årsmøte i stiftelsen.
Denne gang ble det holdt på Grini bedehus i Rælingen.
Det var sendt ut i underkant av 100 innbydelser til menigheter,
frilufts-myndigheter i nærliggende kommuner og andre med
interesse for virksomheten vår. Ved møtestart var 18 personer
tilstede og de representerte forskjellige menigheter og
forsamlinger i distriktet.
Leder i stiftelsen, Karin Edsbergløkken, ønsket de fremmøtte
velkommen og Ellen Bøe Bjortjønnli innledet med bønn. Lars
Jahr, som representant for Grini bedehus, ønsket også stiftelsen
velkommen både i ord og sang. Lars er en trofast venn som har
deltatt på mange andakter i stua.
Ordet ble så gitt til Ellen Gulli Petersen som på meget kort varsel
var så sporty å stille opp siden vår planlagte deltager dessverre
var blitt syk. Ellen kombinerte en fin andakt med musikalske
innslag, hun fortalte og sang med glød hvordan Jesus var blitt
den største for henne.
Etter at nydelig mat og drikke var servert, startet selve årsmøtet
og den utsendte møteagenda ble fulgt.
Årsmøtet ble også i år ledet av Roald Andersen, dette gjør at
gjennomføringen er i de beste hender.
Protokoll fra fjorårets årsmøte var sendt ut sammen med
årsmeldingen for 2005 som vedlegg til innkallingen. Begge ble
godkjent uten merknader.
Regnskapet for 2005 ble gjennomgått av regnskapsfører Svein
Aaslund, og regnskapet ble godkjent uten merknader.
Gaveinntektene i 2005 var noe mindre enn gjennomsnittet for de
siste år.
Det har også vært en betydelig investering iforbindelse med
bygging av garasje/uthus. Materialutgiftene beløper seg til ca
62 000 kr, mens alt arbeid er utført på dugnad og mesteparten er
det Trond Woll som har stått for, hjertelig takk.

Året 2005 representerte et normalt, godt driftsår og de fleste planlagte
tiltak er utført på dugnad.
Besøket i 2005 har vært bra, bortsett fra en noe treg start da snøen til
dels uteble. Til stadighet er det personer innom for første gang og
ifølge hytteboken er det bare fornøyde gjester, dette gjelder for så vel
med andaktene som med serveringen.
Blåbærstevnet var også i år starten på høstsesongen og det ble en
stor festdag med en ekstra markering av 10 års dagen for
grunnsteinnedleggelsen. Været var topp og ca 130 personer hadde
funnet veien inn i Losbymarka og vi tror at ingen ble skuffet.
Det har også har gledet oss spesielt i år er at Blå Kors personell har
vært inne flere ganger både i helgene og ellers. Dette er spesielt viktig
for stiftelsen å opprettholde denne kontakten da det er en av
hovedintensjonene med stua.
Det er første året hvor vi har egen hjemmeside på nettet,
tilbakemeldingene på denne er positive.
Styret har satt opp en virksomhetsplan for 2006 hvor det er mulig å
melde sin interesse med dugnadsinnsats. Lørdag 20. mai er en
øremerket dugnadsdag med spesiell fokus på renhold av stua.
Mange andaktsholdere fra diverse menigheter har også i år deltatt på
søndagene, tusen takk til dere alle. Også de personer som har hatt
ansvaret for kjøkkenet på søndagene fortjener en stor takk, det er
mye som skal ordnes for at gjestene skal få det hyggelig og trives.
VALG
Også i år skulle gjennomføres et valg og med Per Bjortjønnli i spissen
for valgkomitéen var dette også i boks. Det er et stort ønske at yngre
personer etter hvert er villige til styreverv, og i år hadde valgkomiteen
funnet en ung herremann, Kristian Larsen som representerer
Normisjon Skedsmokorset. Vi gleder oss til samarbeidet.
Vår flotte leder det siste året, Karin Edsbergløkken, sa seg villig til
ytterligere et år, dermed var også denne post trygt og godt bestykket.
Resultat etter avstemming:
Karin Edsbergløkken ble gjenvalgt som leder for 1 år.
Svein Aaslund ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Arne T. Thorstensen ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Ellen Bøe Bjortjønnli ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år.
Jorunn Austveg ble gjenvalgt som 1. varamedlem.
Kristian Larsen ble valgt som 2. varamedlem.
De øvrige styremedlemmer: Karin Edsbergløkken, Roald Andersen,
Trond Woll og Steinar Rosseland var ikke på valg i år.
Valgkomité for neste år utnevnes av styret
Karin Edsbergløkken takket for tilliten hun hadde fått til fortsatt å bekle
ledervervet, også alle som var kommet ble takket for oppmøtet. Lars
Jahr deklamerte tilslutt et fint dikt som omhandlet våren, dette som
god en påminnelse om at snøen også i år forsvinner og skog og mark
vil atter bli grønn.
Deretter ble møtet hevet.

Flere bilder fra årsmøtet:

Ellen Gulli Petersen synger og spiller

Lars Jahr hadde ordet og hilste fra Grini bedehus

Andaktsholdere våren 2006
9. april
23. april
30. april
7. mai
14. mai
21. mai
28. mai
11. juni
18. juni
25. juni

Steinar Einarsen
Gunnar Førland
Liv Strøm Lilley
Gunnar Oseng
Vera Gran Adolfsen
Jorunn Kind
Svein Kloster
Gunvor Rekstad
Are Seierstad
Roald Andersen

Som det fremgår av listen er det pr i dag
ikke satt opp andakt i påsken eller i pinsen.
Hittil har det ikke lykkes å få folk til disse
helgene, men vi jobber med saken. Følg
med annonsering i lokalavisene.
Lørdag 20. mai
arrangeres den tradisjonelle vår-dugnaden ved
Setertjernstua fra ca kl 1000.
Vi må rengjøre stua innvendig, og fjerne buskas
og rydde i området rundt stua. Også andre
oppgaver kan gjøres.
Alle er hjertelig velkommen

Tom Melby og Josef Hendrikx fra Blå Kors
har stått bak disken flere ganger i vinter

Herman Jahr (84) er ofte innom på sine mange
skiturer, her sammen med Roald Andersen

Minneord
Fredag 17. februar flyttet Liss Ekeland hjem til Jesus.
Vi var flere som sto rundt henne ved avreisen fra
Lovisenberg sykehus i Oslo.
Siste året har hun vært plaget av sykdom.
Vennskapet med Liss ble 26 år. Hun har vært en
kjær medarbeider, først i Blå Kors Kontaktsenter hvor
hun var med på oppstarten sammen med Odd Olaf.
Senere har hun vært en venn av arbeidet på
Setertjernstua. Liss var bl.a. en av tekstleserne ved
nedleggelsen av grunnsteinen for 10 år siden.
Liss var både bereist og belest, og hadde sterke
meninger om mye.
Ved siden av å være kunstmaler var hun opptatt av å
hjelpe mennesker som trengte henne av forskjellige
grunner. Det var alltid en åpen dør hos Liss.
Hun var glad når vi kunne dele Guds ord og be
sammen. Da tente hun bønnelyset hun hadde. - Det var
Salme 40, versene 2-4, som var hennes vers i Bibelen,
sa hun.
Livet var ikke alltid like enkelt for henne som for oss
andre, men troen på Jesu tilgivelse holdt hun klart fast
på.
Tankene mine går nå spesielt til Liss’ datter og
barnebarn; Katrine og Daniel.
Vi er mange som nå har mistet en real venn.
Jeg lyser Guds Fred over Liss’ gode minne.
Jorunn Austveg

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.des. 05 – 28. febr. 06.
Des. (kr 11 250,-)
MUB 800, JS 400, BN 100, GM 100, ØB 200, ARB 200,
BIB 200, KL 100, TB 200, LF 150, CB 200, SG 200, BS
300, AH 150, THN 500, GO 250, PKM 250, GH 100,
HIM 200, MHF 100, NN 300, KSHS 100, BV 500, AH
250, NN 200, BW 400, R og JB 200, BK 300, PB 100,
HSH 200, BE 100, LS 200, LT 100, TL 400, TJ 100, SU
200, IV 200, TF 300, AG 200, G og PL 200, BAA 50,
SSB 500, AH 200, PR 400, GK 200, RG 100, ATT 300
Gave i stua 250
Jan. (kr 4200,-)
HKK 150, MDK 1200, SB 100, NN 200, NN 200, NN
100, TASH 100, GKJ 150, BJK 100, OSL 500, RO 200,
RC 100, MF 200, LJ 500, AH 400
Febr. (kr 850,-)
TLB 50, BL 300, Losje Lørenskog Fremtid 500
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.

