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GETSEMANE

Jesu lidelseshistorie er breddfull av dramatikk, fra
arrestasjonen i Getsemane-hagen til korsfestelsen
og oppstandelsen. For få år siden ble det ytre
drama brettet ut i Mel Gibsons film, The Passion
of Christ. Svært mange mennesker verden over
så filmen. Torturscenene var ekstremt realistiske
og voldsommere enn mange kunne fordøye. Slik
filmatisering av pasjonshistorien kan bli både
skremmende og meningsløs om vi ikke får
nærkontakt med det indre drama: Jesus, med
gudgitt oppdrag, utlevert ”i synderes hender”.
Kanskje aner vi at våre egne liv er involvert.
Hva er det egentlig som skjer i verdenshistoriens
mest berømte ”rettssak”?
Jeg anbefaler en stans i hagen. Den mørke natt når Jesus kaster seg til jorden, og vi hører hans nakne bønn, et
angstfylt rop til Gud Far i himmelen. Det kan gi oss en blikkretning:
”Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette beger fra meg!
Men ikke som jeg vil, bare som du vil".
Tre ganger ber Jesus denne bønnen, i den tyngste og vanskeligste korsvei i hans jordeliv.
For mange år siden var jeg på en første studiereise til Israel, sammen med studenter. Vi opplevde flere høydepunkter
i Bibelens land. Men vandringen i hagen, ledsaget av evangelietekster, og påfølgende opphold Getsemane-kirken
(’Alle nasjoners kirke’) ble et fortettet høydepunkt. Tiden stod på en måte stille. Jeg fikk en visjon og indre visshet om
hvilken seier Jesus vant i hagen: Ett sted og på ett punkt i historien seiret Guds vilje fullkomment i vår verden. Jesu
ydmyke bønn rommer lydighetens og kjærlighetens triumf! Han så ditt og mitt liv og ville frelse oss alle. Så tømmer
han det beger som rommer all verdens opprør mot Gud, all urett og nød som følge av frafallet vi alle har del i. Et
beger som samtidig rommer Guds dom. Bare Jesus selv visste hva dette beger rommet. På vei mot korsdøden er
hans sjel gjennomrystet av angst og sorg. Ingen har fryktet døden slik som Jesus!
Høydepunktet på vårt opphold i gravkirken den gang var å få knele på alterringen. Det store alterbildet foran oss viste
nettopp Jesus i den mørke natt, på kne i bønn til Faderen. Innenfor ringen så vi bare en naken røff steinblokk, et
stykke av den hage hvor Jesus den gang knelte. Det hele ble realistisk og nært. Et fortettet øyeblikk da vi kunne gripe
om frelsens under i våre liv. Det var den fullendte kjærlighet som ville dette og som seiret, for vår skyld! – Det var stille
blant oss ganske lenge, inntil en stemte i sangen:
Hin time i Getsemane, jeg aldri glemme kan.
Da jeg i angst og blodig sved fikk se deg Gud og mann
Men skulle engang blive kold min kjærlighet til deg
Da minn meg om Getsemane. Og om din sved for meg!
Martin Synnes

God påske ønskes alle våre lesere

ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt mandag 5. mars 2007 i Betania,
Lørenskog. Det var sendt ut ca. 130 innbydelser til
menigheter og friluftsorganisasjoner i nærliggende
kommuner
og
andre
med
interesse
for
Setertjernstiftelsen. Det var 20 stemmeberettigede
tilstede.
Samlingen ble innledet med andakt av Jan Gaute
Sirevåg. Han gikk ut fra Pred. 7, 1-10 med meget
interessante betraktninger. I år var vi så heldige å ha
Marie Hekner som spilte piano til felles-sangene, i tillegg
til vakker solosang og gitarspill.
Etter en nydelig bevertning startet selve årsmøtet og den
formelle møteagenda ble fulgt. Roald Andersen ble valgt
til å lede det hele. Protokoll fra fjorårets årsmøte var
sendt ut sammen med årsmeldingen for 2006 som
vedlegg til innkallingen. Begge ble godkjent uten
merknader.
Regnskapet for 2006 ble gjennomgått av regnskapsfører
Svein Aaslund og det ble godkjent uten merknader.
Det var en betydelig økning av salget i kiosken for 2006 i
forhold til tidligere år. Det skyldtes en fin vinter med
meget godt skiføre frem til påsken. Dette medførte
mange besøkende, i tillegg til at stua var åpen på flere
lørdager i samme tidsrom.
Stiftelsen føler trygghet i å ha noen midler på bok, det
kan komme uforutsette utgifter i forbindelse med
vedlikehold og reparasjon på teknisk utstyr etc.
Det vil bli undersøkt om våre forsikringer skal flyttes fra
Sparebank 1 Forsikring til KNIF- Kristen Norges Innkjøps
Fellesskap
Revisjonsberetningen for regnskapet 2006 fra Inter
Revisjon Romerike AS v/ revisor Kjetil Amundsveen
konkluderte med at årsregnskapet var avgitt i samsvar
med lov og forskrifter. Årsregnskapet ga uttrykk for
Stiftelsens økonomiske stilling pr. 31.12.2006 og med et
resultat som stemmer med god regnskapsskikk. Det
kom ingen kritiske merknader til styrets økonomiske
disposisjoner og styret ble meddelt ansvarsfrihet for
2006.
Regnskapet med alle vedlegg og pålagte
tilleggsdokumenter sendes nå til de offentlige organer i
h. t. lovverket.

Marie Hekner synger
og spiller for oss.

Jan Gaute Sirevåg leser
fra Bibelen, Pred. 7, 1 -10.

Det var ca 20 personer tilstede under stiftelsens
årsmøte på Betania Lørenskog

Avtroppende og påtroppende styreleder:
Karin Edsbergløkken og Roald Andersen

Året 2006 representerte et normalt, godt driftsår, men av
de planlagte dugnadsaktiviteter så ble kun et mindre
antall gjennomført. De gjenstående overføres til 2007.
Besøket i 2006 var meget bra, spesielt vinterstid som
nevnt tidligere. Været betyr selvfølgelig mye, men det
har så vidt vites aldri hendt at det ikke har vært
besøkende innom i løpet av åpningstiden.
Vi setter stor pris på at vertskap og andaktsholdere fra
mange menigheter deltar og utfører en flott innsats.
Gjestene gir uten unntak uttrykk for stor trivsel og glede!
Det var som vanlig valg på agendaen og valgkomiteen
med Per Bjortjønnli i spissen hadde også i år klart å få
kandidater til alle de nødvendige posisjoner.
Vår flotte styreleder i de siste 2 år, Karin Edsbergløkken,
hadde bedt om å bli fritatt for dette vervet videre
fremover. Men så ble det slik at vår dyktige eks-leder
Roald Andersen igjen var villig til å innta lederrollen.
Det betyr at også i 2007 blir styret ledet av en meget god
og erfaren medarbeider.
Vera Gran Adolfsen ble valgt som nytt styremedlem for 2
år. Styremedlemmer Roald Andersen, Trond Woll og
Steinar Rosseland ble gjenvalgt for 2 år.
Karin Edsbergløkken og Jorunn Austveg ble valgt som
h.vis 1. og 2. varamedlem.
Styremedlemmer som ikke var på valg: Ellen Bøe
Bjortjønnli, Svein Aaslund og Arne T. Thorstensen
Valgkomité for neste år utnevnes av det nye styret.
Etter det formelle årsmøtet var ferdig, fikk vi en kort
orientering fra stiftelsen RETO og om deres plan om til
tider å benytte Setertjernstua. Dette samarbeidet vil vi
omtale mer om i senere utgaver av Hornsignalet

Flere bilder fra årsmøtet

DUGNAD
Den årlige dugnaden på Setertjernstua er
lørdag 2. juni fra ca kl 1000. Det blir i
hovedsak rengjøring av stua og generell
rydding i området rundt. Vel møtt.

Første helgen i febr. hadde styret i ”Skårer-klubben” er samling
på Setertjernstua. Det var i alt 9 kjekke ungdommer som fikk
en fin, men kanskje noe slitsom skitur inn i skogen. Men etter
som vi forsto, så var oppholdet i stua helt topp, notatene i
hytteboken tyder absolutt på det:
Det var en lang og tøff tur opp hit for noen av oss med tunge
sekker og plattføtter. Men med et herlig vær ble det en flott
skitur unntatt for Kim, han gikk og ble våt på beina. Oda ble
også våt da hun skulle hente vann.
Her har vi jobbet med klubbens målsetting og program for
våren. Det har vært en super flott tur for oss i styret.
Stiftelsen setter stor pris på at stua benyttes til denne type
aktiviteter, det passer godt inn med intensjonen for utleie av
stua.
Vi sakser litt fra klubbens hjemmeside, der fremgår hva de
driver på med og hvor de normalt har sine samlinger.

Andaktsholdere våren 2007
01. april
08.- 09. april
15. april
22. april
29. april
06. mai
13. mai
20. mai
27.- 28. mai
03. juni
10. juni
17. juni
24. juni

Svein Kloster
Anita / Dan Levi Hykkerud
Liv Strøm Lilley
Gunnar Oseng
Ragnar Ruden
Sjur Isaksen
Jorunn Kind
Vera Gran Adolfsen
Ragnar Ruden
Gunvor Rekstad
Martin Synnes
Are Seierstad
Roald Andersen

Noe av målet for Klubben, er at alle som kommer skal føle
seg hjemme og frie til å være seg selv. Klubben ønsker å
være et avslappet sted hvor alle er velkomne, et sted hvor
man treffer venner og potensielle venner, foruten
hovedpersonen selv, Jesus.
Hver torsdag møtes mellom 50 og 100 ungdommer i Skårer
kirke fra halv sju til ca halv ti. En typisk klubbkveld er delt i
to. Første halvdel skjer det noe sosialt i underetasjen. Når
klokka nærmer seg åtte - halv ni, er det tid for samling i
kirkerommet. Her er det lovsang og andakt.
Det særegne med Klubben, som skiller den fra mange
andre kristne miljøer, er at veldig få som går her er oppvokst
i kristne familier. Brorparten er helt vanlige ungdommer som
har møtt Jesus og tatt et standpunkt, enten i løpet av
konfirmasjonstida eller seinere. I tillegg er det en del som
ikke vet helt hva de tror, og det er det rom for! Derfor våger
jeg å påstå at miljøet er veldig spesielt, og jeg tror det gjør
at folk tør å komme som de er.
Bare når vi tør å leve åpent og ekte sammen med andre,
kan vi hjelpe hverandre framover. Derfor: ekte liv - kast
maska!

Her har vi den flotte gjengen fra Skårerklubben samlet i kjellerstuen.
Fra venstre Knut (Kuppern), Monika, Andrea, Kim, Sindre, Oda,
Malin, Guro og Anders.

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 20.nov. 06 – 28. febr. 07.
Nov. (kr 1 050 ,-)
FRL 400, GH 150, TSN 300, RF 200.

Des. (kr 14 290 ,-)
KE 500, ARB 150, RW 400, GB 200, EDL 100, KHO 200, ATT 300,
KSHS 50, HKK 100, PKM 150, NN 500, IV 200, SAO 200, GO 200,
JSB 200, HIM 200, OS 150, GAA 200, AMSM 200, RIG 300,
TT 500, RC 100, ARB 150, AH 300, TF 200, RG 100, RMH 300,
TJ 100, AL 300, JD 200, NN 100, AB 200, KB 200, LT 100,
EB 200, LS 200, JS 100, T-ALAA 200, MHF 200, PB 200, BL 400,
APB 100, EOE 250, AH 100, OE 500, G-PL 200, AHA 290,
KB 500, BIB 300, SM 100, BE 100, JS 300, OSL 500, AD 200,
MDK 1200, KL 100, TE 200, Gave i stua 500.

Jan. (kr 2 900,-)
HH 200, PR 400, NN 100, HK 200, SB 200, M-KA 200, ØB 300,
ON 200, TB 100, JN 100, PKM 200, ME 100, AF 100, MH 500.

Febr. (kr 1 055,-)
MH 55, Losje Lørenskogs framtid 1000.

Bildene fra Setertjern og årsmøtet 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 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.

