
  
 
 
 
 
 

HERREN HAR BRUK FOR DEG! 
 

- Å være til overs er ingen god følelse. Denne tanke har kanskje de fleste av oss blitt plaget med i en 
eller annen form. I dag er det imidlertid arbeid nok slik at ingen trenger å gå arbeidsledig av den 
grunn. Men allikevel kan det være at livet har blitt slik at noen er kommet på sidelinja av en eller 
annen årsak.   
I Bibelen finner vi en lignelse om noen som var arbeidsledige.  I Matt.20,1-13  står det om bonden 
som gikk for å finne arbeidere til sin vingård. Husbonden spurte så de som sto ledig på torget: 
"Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?" ”Jo da” svarte de: "Fordi ingen har leid oss,".  
Men husbonden hadde arbeid til dem og så ble de enige om lønna og begynte å arbeide.  
- Det kan være lett å tenke slik: Jeg kan ikke bidra med noe, fordi jeg ikke duger, men da tar du feil. 
Grundig feil.  For i Guds vingård er det en oppgave for alle.  Og dine evner og krefter er sårt 
tiltrengt.  Gå derfor ikke ledig på torget.  Vær med og bygg Guds rike her på jorden slik at det kan 
bli sterkt og livskraftig.  Men det er også lett og tenke slik: Det lille som jeg kan bidra med betyr da 
ingen ting.  Og mange andre sier akkurat det samme.  Men faktum er at der mennesker går sammen 
om en visjon er det nær sagt ingen grenser for hva som kan gjøres.   
- Da Setertjernstua ble bygget, samlet man seg om den visjon som Odd Olaf Austveg hadde for 
stedet. Og tingene begynte å komme i system.  En tomt, tegninger, finanser og materialer fra gode 
givere, stor dugnadsinnsats og så litt om litt ble stua reist og virksomheten kom i gang.  Nå har den 
stått i 10 år og vi tror den er blitt et viktig redskap i arbeidet for Guds vingård.  Men den er tross alt 
bare et redskap.  Det er det som fyller denne bygningen på søndagene og i andre sammenhenger som 
gjør stedet til en virkelig oase hvor folk kan finne ro i sitt indre og få kontakt med sin Frelser. Men 
det trengs personer som kan være med å gjøre jobben med administrasjon, praktisk arbeid, andakter 
og vertskap.  
- Når et byggverk skal reises så er det et grunnarbeid som må til først.  Det samme i Guds rike og der 
heter grunnarbeidet bønn.  Her har vi en stor oppgave alle sammen hvor vi enn er. For bønnens kraft 
utretter det som ingen andre krefter kan utrette.  Den setter Guds gode krefter i sving.  Og mot Guds 
krefter er det ingen som har noe å stille opp.  
Dine bønner, ditt bidrag og nærvær er derfor også livsviktig for virksomheten ved Setertjernstua, om 
du så kommer i ellevte time så trenger vi deg fordi Gud trenger deg.  Han trenger deg først og fremst 
som sitt barn og deretter som sin medarbeider. 

 
Shofar-horn 
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  Et utvalg fra hytteboka i vinter / vår. 17.-18.03. -Vi har hatt en flott helg. Det mest spesielle var en 
hoggorm i skråningen. Vi i klubb FILA har koset oss masse. (innholdet er i de fleste tilfeller forkortet) 

 25.03.-Sol – sol – sol – og det ble soling på verandaen også. 
21.01.-Første skitur hit i vinter. En del folk i løypene, men ikke 
planlagt å holde åpent. 

-Årets første sykkeltur til Setertjernstua i strålende sol, flott. 
-Takk for en inderlig koselig stund. 

28.01.-Første skituren til Setertjernstua, kaffe og vafler. 
Kjempefint føre, sola er på vei igjennom. Håper på mange fine 
turer hit i vinter. Koselig hytte og betjening. 

-Første dag med sommertid, tidlig opp i dag til sol og fint vær, 
god andakt. 
15.04.-En flott og solfylt dag, den første sommerdagen. 
Blåveisen og hvitveisen blomstrer og herlig fuglesang i ørene 
hele veien fra Marikollen. Kan man ha det bedre i 
Skaperverket enn i den herlige naturen. Her er det kjempefint 
som vanlig. 

-Stein og Simen på skitur, flotte løyper, gode vafler og svett 
superundertøy. En knall dag. 
-Åpen stue ble godt mottatt av alle i dag, 30 – 40 skiløpere 
innom. 
03.- 04.02.-Superflott tur for styret i Skårerklubben, tusen takk 
for oss. 

-Første gang på den ”nye” hytta ved Setertjern. Fin hytte og 
bra håndverk. En nydelig dag. 

04.02.-Første ordinære åpningsdag 13.-15.04.-Strålende vær, liflig fuglesang. Vi har sunget, 
danset, bedt sammen og delt Guds ord fra bibelen. Andakt ute 
med sang og israelsk/messiansk dans. Tusen takk for oss. 
Immanuel-gruppen. 

-Takk for en varm og deilig hytte å hvile i. 
-Alltid like hyggelig å bli tatt imot her på Setertjernstua. 
-Vi i Reto-stiftelsen var her i dag, koselig og vi lærte å lage 
vafler. 22.04.-Regnvær, men en flott tur. Varmt og godt og en fin 

andaktstund. 09.02.-Fine skiløyper og vi ble veldig glad da hytta var åpen.  
10.-11.02. -Vi holdt hytta oppe på lørdag, det var knall vær så 
det kom en del gjester. Vi koset oss. Vi hadde et flott opphold i 
en fin hytte. Hilsen Roverne i Lillestrøm MS. 

29.04.-Besøk fra Retostiftelsen med flotte vitnesbyrd, takk for 
budskapet vi fikk ta del i. En flott andaktstund på terrassen. 
4. – 6.05.-En RR-gruppe fra Strømmen var her og fikk oppfylt 
drømmen om friluftsliv, fiske, orientering og knivspikking (au). 11.02.-Kongeføre og flotte løyper samt sol og asurblå himmel. 

15 blå minus ute. Fin tur fra Sørlihavna. Et morgenbad, huggorm i sol, lest bibelen: Jesus er stor!!! 
Takk for denne gang. -Vi takker for hytta ved Setertjern. 

-Nydelig skitur med 4 tenåringer på slep, slå den… 06.05.-En fin tursøndag, men kjølig under andakten på 
terrassen. Den handlet om talsmannen Jesus – vår advokat. -En flott dag i marka, alltid koselig å komme til Setertjernstua. 

18.02.- ”Gutta på tur” klistra seg innover løypene og fikk 
herlige vafler og vørterøl. 

13.05.-Turen startet i sol, men det skyet fort over. Godt å 
komme til Setertjernstua. 

-Fin tur, men lite folk ute i løypene. 20.05.-En deilig stund i solveggen. Fin sang og musikk. 
25.02.-Nå har det vært fin-fint føre, det snør og snør. Hyggelig 
betjening. 

27.05.-Fin tur fra Marikollen. Opplevde Reto-gruppen med 
vitnesbyrd og fra arbeidet deres. Tankevekkende og givende. 

-Takk for oss, trivelig å besøke Setertjernstua. -Jeg fant vaffel, kaffe, vann og hvil på Setertjern, takk for det.  
-Takk for oss, her var det fint. 28.05.-Flott sang og ”skuespill” kompenserte for regn ute. 
-Vi var her. -Reto-team har vært her og det er koselig. Fint for oss å møte 

alle mennesker som kommer hit. Det er ett håp: Jesus Kristus. 04.03.-Gode vafler i dag også, fin tur fra Marikollen. 

Blåbærstevnet  
26. aug. 2007 

Dette markerer starten på 
høstsesongen og begynner 

kl 1200, varer til ca kl 1500. 
I år er det 10 år siden 

innvielsen av Setertjernstua. 
- 

Det blir tale for dagen, 
sang og musikk. 

Kollekt. 
Natursti. 

Salg av kaffe, vafler,  
brus og pølser. 

- 
Vi håper at du allerede nå 
avsetter tid til en trivelig 

søndag i Østmarka. 
 

Her er klubb "FILA" fra Filadelfia Rælingen etter en overnattingshelg på 
Setertjernstua, Hans Kristian Hektner (t.h.) hadde andakten samme dag. 

Vær hjertelig velkommen 
 



  Første Pinsedag 
En god del av medarbeiderne ved Reto-stiftelsen 
tilbrakte pinsehelgen på Setertjernstua. 1. pinsedag 
var det sol med god varme, og vi som var tilstede ved 
andakten fikk se en flott dramatisering av bønnen 
”Fader vår”.  

Pablo Vieira plasserte en stol ut på plenen og han 
var liksom alene der i sitt lønnkammer. Han knelte 
ned og startet med bønnen. For hvert avsnitt lød det 
så en kraftig stemme fra siden med spørsmål og 
kommentarer til bønnens innhold. Dette var i 
dramaet Guds stemme, og det fremkom en dialog 
mellom Pablo og ”stemmen” om hva vi ber om og 
hva ordene i bønnen betyr i praksis. 
Det var et så godt og tydelig budskap over hvor stor 
og mektig ”Herrens bønn” virkelig er og hva den 
inneholder. 
Tusen takk til Pablo og Vincent (som var stemmen) 
for en flott fremføring. 
Vi fikk også et godt vitnesbyrd av en annen av de 
spanske medarbeiderne, Francisco, mange takk til 
han også. 
Det er flott å høre hvordan vanskelige liv kan bli 
forandret til det gode når Gud slipper inn i hjertene.  
  Pablo kneler ved stolen i sitt "lønnkammer" 

 
 Her er Pablo uenig med "stemmen"  

Det var godt å være tilhører på 1. pinsedag  
 

Spørrekonkurranse. 
Send svarene til Setertjernstiftelsen, postboks 259, 1471 Lørenskog innen 15. aug. Blant riktige svar trekkes ut 3 vinnere 
 Spørsmål 1 X 2 Svar 1-X-2 
1 Hva heter lederen av stiftelsen til fornavn? Svein Karin Roald  
2 I hvilken kommune ligger Setertjernstua? Lørenskog Rælingen Enebakk  
3 Når startet Odd Olaf Austveg opp ved Setertjern? 1986 1989 1992  
4 Hvor mange nr. har Hornsignalet kommet ut med? 

(inkl. dette nr.) 
38 48 58  

5 Vi har en Shofar som logo, hva kan det oversettes til? Basun Trompet Fløyte  
6 Hvem var hovedtaler på Blåbærstevnet 2005? D. Østby S.Skarholm M.Synnes  
7 Hvor høyt ligger Setertjernstua? Ca 230moh Ca 260moh Ca 280moh  
8 Hvordan produserer vi strømmen i stua som benyttes 

til lys, vaffelsteking og kaffekoking mm? 
Dieselagg + Bare 

dieselagg. 
Dieselagg.+  

solcelle + vind solcelle 
9 Stua er bygd på egen festetomt, hvem eier grunnen? Losby bruk Staten Kommunen  
10 Hvor lang er stien fra stua og til Ramstadslottet? 2 km 2,5 km 3 km  
 
…………………………………………………………                …………………….. 
   Navn       Alder 
……………………………………………………………………………………………. 

Adresse 



  Gaver Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell 
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf 
Austveg’s visjon om et sportskapell i 
Rælingen / Lørenskog-marka. 

 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. 07. 

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. 

 
Mars. (kr 1 090,-) 
ATT 300, AQH 300, JAH 200, KE 250, Gave i stua  40. 

Kontakt Ellen Bøe Bjortjønnli 950 85 278 hvis 
du ønsker å hjelpe til på søndagene med 
andakt eller kjøkkentjeneste. 

 
April. (kr 9 853,50) 
VM 200, IV 100, NN 200, TJ 100, HSH 200, BBE 100,  
G og PL 200, HJ 200, KB 150, NN 200, LF 150,  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. 

NTA 250, ATT 300, OSN 500, AH 308,50, GH 150,  
KL 100, BK 200, RIG 250, TF 200,  
Rælingen menighet 2 245, LJ 500, SAO 300,  

 Strømmen Normisjon 500, GO 200, EB 200, BIB 300, 
NN 100, HK 200, BL 300, PKM 200, KSHS 100,  Ansvarlig for bladet: Roald Andersen. 

Redaktør: Steinar Rosseland M og S 200, T og AL 100, SM 200, NN 100,  
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og 
Steinar Edsbergløkken,  

Gave i stua 50. 
 

Bladet kopieres hos Stjernegruppen AS 
Kopisenter, et selskap som eies av Blå Kors. 

Mai. (kr 3 420,-) 
HV 200, MF 200, LSL 200, KS 250, HEB 100, AH 300,  
POL 100, SDH 200, NN 400, OH 200, SR 1170,   

Stiftelsen kan også kontaktes via: Gave i stua 100. 
 Setertjernstiftelsen 

Postboks 259,   
 1471 Lørenskog Bildene er tatt av Steinar Rosseland 
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. 


