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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering   Sept. 2006 

Herre, hvem skal vi gå til? 
 
Vi vil her gjengi et lite utdrag fra talen til Nils-Tore Andersen fra Blåbærstevnet ved Setertjernstua den 20.08. Bildene ovenfor 
viser en lydhør forsamling og en dyktig og engasjert taler. Han tok utgangspunkt i dagens tekst i Joh. 6:66-69: 

Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. 
Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs 
ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige! 

Det var engang den svenske professor i praktisk filosofi Hedenius ble intervjuet og fikk spørsmål om hvilken trøst han kunne gi 
personer som fryktet sin alderdom og død. Professoren var ateist og intervjueren var en kristen, og svaret var: ”Ingen ting”. 
Det var både et ærlig og modig svar, dette er ateismens fattigdom. 

I dagens Kina ser vi at den kristne kirke har en kolossal vekst til tross for kommunismens propaganda, det samme skjer 
i gamle Sovjet. Ateismen og kommunismen var ”guden som sviktet”, nå er behovet for bibler påtrengende. Ropet lyder: ”Gi oss 
noe som ikke svikter”! Her hjemme hos oss kan det være materialismen som blir ”guden som svikter”, tomrommet blir for stort. 

Peter sier i dagens tekst: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord og vi tror og vet at du er Guds Hellige!  
Dette var etter at Jesus hadde talt strengt og alvorlig til folket hvor mange vendte seg bort fra han, men for Peter var det ikke noe 
alternativ. Det var ingen annen som hadde det evige livs ord. Så han måtte være hos Jesus om så alle andre forlot ham. 

Det samme gjelder for oss i dag, men vi må samle oss om den rette Jesus, den som Bibelen forkynner. Det finnes ikke 
noen annen Frelser enn Jesus, ingen annen vei til Gud, sier Bibelen oss. 

Peter sa ikke bare at ”vi tror” at du er Guds hellige, nei han føyde til: ”vi vet”. Dette har også vi lov til å si som har satt 
vår lit til Jesus. Troens visshet er: Jesus er Guds Sønn, han har liv og salighet å gi til den som tror på han. 

Det har i alle tider vært mange som i Jesus søker en sorgløs og smertefri fremtid her på jorden med suksess og 
fremgang. Kapitelet som dagens tekst er hentet fra viser oss at det er en feil tanke. Dette kommer også godt frem på våre 
misjonsmarker hvor fattigdom og sykdom rår, mens troens liv er rikere og mer tillitsfullt enn her hos oss. 

Den gamle steinhoggeren på Sørlandet et sted hadde levd et liv uten bruk for Jesus. På gamlehjemmet kom presten på 
besøk og da sa mannen: ”Prest, jeg trodde jeg kunne løpe fra samvittigheten, men nå har den tatt meg igjen”. Han var ulykkelig 
og hadde det vondt.  

Jesus er svaret, han har makt til å tilgi og slette ut synd. Her kan du legge ned hele din fortid og all din fremtid i Guds 
omsorg og frimodig strekke deg videre fremover. 

Ja jeg spør med Peter: HVEM SKAL VI GÅ TIL OM IKKE TIL JESUS. 
 



  

 
 
 

Blåbærstevnet 2006 
Det var med spenning vi tittet ut søndag morgen, været 
var fortsatt skyet etter natteregn. Men det virket lysere og 
lettere, det så ut som at alle bønner om tjenlig vær ville bli 
oppfylt. 
Forarbeidet kom tidlig i gang søndag morgen. Også på 
lørdag og tidligere i uka ble mange av forberedelsene 
gjort av de arrangøransvarlige. 
Ved 11 tiden kom minibussene fra Losby, begge var 
fullastet med stevnedeltagere. Mange kom på sykkel, 
også ”apostlenes hester” brakte en del inn. 
Så da Roald Andersen ønsket velkommen kl 12 var det 
samlet nær 90 personer utenfor i fint og varmt 
sommervær, fantastisk!! 
Eldste deltager var Jenny Nordberg, ei flott dame på 93 
år. Også andre i godt voksen alder ble observert. Men 
også barna var der, og det er så bra når alle generasjoner 
kan samles. 
Fellessangen lød kraftig og Jorunn Austveg innledet med 
bønn for dagen og for stevnet. 
Stiftelsen har laget et ark hvor den spennende historien 
om Setertjernstua fremkommer. Dette ble presentert av 
Steinar Rosseland, og i stua vil det ligge eksemplarer til fri 
utdeling til de som er interessert.  
En duett med stor musikalsk dyktighet fremførte flere 
sanger, Ellen Gulli Petersen og Sigrun Bekken. De hadde 
medbrakt piano i elektronisk versjon. 
Hovedtaler var Nils-Tore Andersen, en kjent og kjær 
lørenskoging. Han har fremdeles mange oppgaver til 
tross for nylig pensjonist-tilværelse. Alle satte stor pris på 
Nils-Tores deltagelse. Vi har gjengitt et utdrag av hans 
gode tale på bladets førsteside. 
Vi fikk en hilsen fra en representant fra ”Reto for håp”, en 
nokså ny stiftelse her i Norge som hjelper folk som vil bli 
kvitt sitt rusproblem. Det er et samarbeid på gang med 
Setertjernstiftelsen og dette vil vi orientere mer om i 
senere nr av Hornsignalet. 
Også i år var en friluftsorganisasjon invitert og det var Tor 
Hagen fra foreningen ØX som er nært knyttet til 
Skiforeningen. De rydder og merker stier og skiløyper 
over hele Østmarka. Det er mest pensjonister som er med 
og Kjell Staxrud er den ubestridte leder. De har nøkkel til 
stua og er innom her til en hvil når de er på disse kanter. 
Vi setter stor pris på  det gode samarbeidet. 
Det ble tatt opp en kollekt som deles likt til Blå Kors og 
Evangeliesenteret. Vi takker for innsamlet gave kr 3685,- 
Natursti med flere oppgaver, både praktiske og 
teoretiske, ble gjennomført. Det stilte 5 lag, både barn og 
voksne i fine kombinasjoner. Premier til alle, også i år gitt 
av Bok og Media, Lillestrøm. 
På kjøkkenet var aktiviteten stor med vaffelsteking og 
kaffekoking. Også pølsene med tilbehør fikk ben å gå på. 
Det er ikke ofte en kan spise ”middag” så langt til skogs 
for bare kr 10,-!! 
 
En hjertelig takk til alle som deltok og som gjorde at også 
dette Blåbærstevne ble et godt minne. Det er mange 
personer som påtar seg ansvar og oppgaver. Uten disse 
hadde det ikke blitt noe stevne, så enkelt er det. 
Det ble en ”stor og sterk” søndag hvor Guds store godhet 
og omsorg ble fremhevet både i tale og sang. Dette gir 
stiftelsen en styrke og frimodighet til å fortsette 
virksomheten, vi tror at det er mange som har glede av 
Setertjernstua og dens aktiviteter.  

 
           En stor forsamling ved stevnestart 

 
1                                 Jorunn Austveg innledet med bønn 

 
Sigrun Bekken og Ellen Gulli Petersen (ved pianoet) 

    
        En blid kjøkkengjeng 
 

    
   Tor Hagen fra ØX  sammen 
        med Roald Andersen 
 

 
Pablo Vieira fra 

Retostiftelsen 

    
    Eiric Natvik Rosseland  
     og Miriam Løkken får  
premier av Steinar Rosseland 

 
Dagens eldste, 

Jenny Nordberg 

 
Roald Andersen 

ledet stevnet 



  
 

Hilsen fra Blå Kors 
 
Fra Blå Kors har vi mottatt en hyggelig artikkel som vi 
gjerne vil dele med våre lesere. Den skulle egentlig ha 
vært med i forrige nr, men pga plassproblemer måtte 
den utsettes til nå. Så her kommer den: 
 
Oppstarten av Setertjernstua har jo tradisjoner 
tilbake til Blå Kors Kontaktsenteret da Odd Olav 
fikk visjonen om bygging av stedet. Visjonen 
inkluderte rusmisbrukere som kunne delta og være 
med i arbeidet. 
Blå Kors Kontaktsenter har det siste året 
gjenopptatt denne fine tradisjonen om å bruke 
Setertjernstua til dette formålet. 
Vi har nå vært mange turer til stua både som 
vertskap og som brukere av stedet, og vi er veldig 
fornøyde. Setertjernstua er veldig fin og praktisk og 
egner seg perfekt til vårt formål. Hytta er lokalisert 
slik at man får en god tur før man kommer fram. På 
turene har vi hatt med gjester fra kontaktsenteret. 
På slike turer blir man godt kjent, og flere av de vi 
har fått god kontakt med har begynt som frivillige 
arbeidere i ettertid. Mye tid går med til kos og 
hygge når vi er på Setertjernstua. Vi spiller mye 
kort og koser oss med god mat. 
Når vi har vært vertskap på søndager har vi fått en 
god kontakt med gjestene som kommer innom. 
Folk er hyggelige og pratsomme når de er på tur og 
forteller gjerne om naturopplevelser og hvor fin 
hytta er. 
Vi vil berømme stiftelsen for velvilligheten til å 
starte dette samarbeidet. Vi har satt spesiell pris på 
å møte mange av de hyggelige menneskene som er 
med å drive Setertjernstua. Og vi håper på et rikt 
samarbeid fremover for å sette stiftelsens visjon ut i 
praksis. 
 
Vennlig hilsen  
Tom Melby, Steg for Steg 
Ragnar Ruden og Jostein Hågan, Blå Kors Kontaktsenter 
 

Andaktsholdere høsten 2006 
 
Andakten er kl 1230 og varer ca ½ times tid. 

10. sept. Kåre Ekroll 
17. sept. Tor Aamodt 
24. sept. John Stensrud 
01. okt.  Gunnar Førland 
08. okt.  Jorunn Kind 
15. okt.  Arne Thorstensen 
22. okt.  Ikke avklart 
29. okt.  Kristian Larsen 
05. nov. Svein Kloster 
12. nov. Liv Strøm Lilley 
19. nov. Ikke avklart 
26. nov. Roald Andersen 

Det er ikke åpent i stua i desember, snøen og 
skiføret vil bestemme om det blir noe åpent i 
januar. 

 

 
Hvordan blir den 

kommende vinter? 
Dette er et spørsmål som vi i stiftelsen stiller oss 
allerede nå i september? Vil det bli snø og skiføre og 
flotte skiløyperallerede fra juletider? 
Dette var tilfelle i fjor og stua var åpen ganske mange 
dager utenom de ordinære søndagene. 
Dette tror vi gledet mange, det ble en vinter med 
rekord i besøkende. Det var også 2 helger hvor vi var 
med i avisen over Skiforeningens anbefalte helgeturer. 
Men det blir også betydelig mer arbeid på stuas 
”vaktmestre”. Forsyninger av mange slag, drikkevann 
osv må kjøres ut og på bildet over ser vi Trond Woll 
på en av hans mange turer med snøscooter og 
tilhenger. 
Også sanitæranlegget må overvåkes, dess flere som 
besøker stua, dess større belastning blir det også her. 
 
Men intensjonen vår er å ha stua åpen både lørdag og 
søndag hvis skiforholdene tilsier det. 
Er det noen flere som kan tenke seg å hjelpe til med 
kjøkkentjeneste på disse dagene også, hadde det vært 
veldig bra. Ta kontakt med en av personene som er 
nevnt på siste side så vil vi notere ned navn og tlf. nr. 
Det kan være travelt, men alltid trivelig å være bak 
disken eller ved vaffelpressa. 
 

 
   Tom Melby og Josef Hendrikx fra Blå Kors står bak 
serveringsdisken og hadde ansvaret for kjøkkentjenesten  
  en vår-søndag. Også andre fra Blå Kors har deltatt. 



  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 

 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.juni  – 31.august. 06. 
 
Juni (kr 6680 ,-) 
AB 200, TT 500, MB 200, KE 300, LF 150, AARS 500, MHF 100, 
EHL 200, GO 250, KSHS 100, AH 200, SK 400, JS 300, ATT 300, 
NN 100, HJ 100, HFK 150, TBM 500, OSL 500, NN 200, BE 100,  
KL 100, NN 200, M+S 200, NN 200, KB 200, NN 200, SM 100,  
GH 100, Gave i stua 30. 
 
Juli (kr 6310,-) 
TJ 100, HH 200, RO 200, MR 100, NN 200, LT 100, LS 300,  
OK 100, HSH 200, BN 200, CB 200, SG 200, NN 100, AHA 260, 
HM 200, HKK 150, AM og OS 200, ON 100, GM 150, OEE 150,  
BL 500, MB 1000, OSN 500, PK 200, M og KA 200, ETB 100,  
SG 200, LK 100, BJK 100. 
 
August (kr 3000,-) 
ØL 200, EOE 300, KS 200, TB 100, BN 100, ME 100,  
Regnbuen kr. fellesskap 2000. 
 
 

Bildene er tatt av Roald Andersen og Steinar Rosseland 

 
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. 


