Shofar-horn

Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering Des. 2009

DET FINNES EN GLEDE SOM VARER
Det er mange gleder og mange slags gleder i dagene våre. Mange av gledene varer heldigvis lenge,
noen er kortvarige, men finnes det en glede som varer - og varer? Svaret er heldigvis JA !
DEN STORE GLEDEN kom til jorden og det var engelen som fikk lov til å fortelle det:
“Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket”.
I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Kristus Herren”. Luk. 2, 10-11.
Vi vet fra bibelen at i Edens hage var det bare godt og bare glede. Dette ble ødelagt da menneskene Gud hadde
skapt ikke lød Gud, men lot seg friste av djevelen og måtte bort fra Guds nærhet. Da kom syndens sorg inn i vår
verden og inn i våre liv. Og vi mistet gleden som varer.
Men Gud ville gi nytt håp, nytt liv, ny glede til de han hadde skapt. Han ville sende redning fra det onde.
Vi leser hva engelen sier til Josef:
“Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra
deres synder”. Matt. 1, 21.
Dette skal vi få feire igjen nå ! Gud har sendt oss en glede som varer.
Gleden skulle være for hele folket - slik startet det: Jesus ble lagt i dun og silke, - nei - han kom til
verden i et hus som var for dyrene - så skulle ingen bli født i dårligere kår enn han. Og de som først fikk det glade
budskapet var de laveste i samfunnet - gjeterne.
Vi leser også om at de rike - de vise fra Østen kom for å hylle barnet. Ja, både for de laveste og de
høyeste kom denne gleden - slik er det også i dag. Det glade budskapet er - og skal lyde for alle - fattige og rike små og store - ingen er utelatt - “en glede for hele folket”.
Men kan denne gleden som ble fortalt over Betlehemsmarkene for så lenge siden, gi oss i dag en glede
som varer ?
Ja, fordi det var Frelseren Jesus som kom. Han døde for våre synder. Men sto opp igjen og lever i all
evighet. Guds redningsplan lyktes !
Og - når tiden på jorden er slutt, så fortsetter evigheten, Og Jesus sa til den tro tjener, - denne setningen
i en bildefortelling: “Kom inn til gleden hos din Herre”. Matt. 25, 21b.
Overskriften på innlegget mitt er fra Gunstein Draugedalens gode sang, på velklingende nynorsk:
“Det finnes ei glede som varer frå morgon til seine kveld.
Ei glede som ingen kan ta frå deg. Ei glede som evig held.
Det finnes ei glede som varer i sorgi og saknad sår.
Ei glede som lyfter og bær deg gjennom tunge dager og år.
Det finnes ei glede som varer i Kristus den gleda er.
I Han hev me livsens glede, og Han er deg alltid nær”.
Jorun Kind

Et utvalg fra hytteboka i høst.
(innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)
-------------

23.08. Blåbærstevnet. Alltid en glede og velsignelse å
komme hit.
Endelig nådde jeg Setertjernstua, og det på krykker.
Godt å møtes og kjenne Guds nærhet og velsignelse.
Er så glad for at det finnes et serv.sted og et Gudshus ute i
Østmarka.
Dette stedet er en Guds perle.
Nydelig sted og god atmosfære, vi kommer igjen.
09.09. En fin gjeng fra Fjellet bedehus har vært her, vi
takker for denne gang.
13.09. Kjempekoselig sted, vi kommer igjen.
Godt å være her, vi fikk mye som vi kan ta med oss ut i
hverdagen.
God andakt og godt samvær, tusen takk.
20.09. Takk for veldig hyggelig samvær.
Få besøkende, men en fin dag (vertskapet).
23.09. En fantastisk opplevelse å være i hytten, å se Odd
Olafs drøm i virkelighet.
27.09. Vi tok en sykkeltur, visste ikke om det var åpent.
Men det var det, stor opplevelse.
11.10. En regntung, men fargerik oktoberdag.
Flere våte gjester kom innom en varm stue (vertskapet).
16.- 18-10. Sentrumkirken ”Loftet” har vært så heldige å ha
vært her nok engang. Vi har kost oss og hatt det fint i Guds
vakre natur. Håper å komme tilbake.
18.10. Fantastisk tur til Setertjernstua.
21.10. Klasse fra Mailand, Lørenskog har hatt det
kjempefint. Flott hytte, håper å komme hit igjen.
25.10. Hyggelig tur, Grini – Jonsokhøyda – Setertjern.
30.10. Her har vi kost oss med Jesjua i vår midte og vi kan
glede oss i han.
08.11. Takk for en fin stund med andakt, kaffe og vafler.
RR Strømmen har vært her (lørd. – sønd.), alltid en glede å
komme hit, det har vært en fornøyelse.
13.-14.11. Tusen takk for fine dager med ledertrening på
Setertjernstua. Det har vært kjempekoselig, Menigheten i
Rælingen.
15.11. En grå dag ute med litt yr og regn. Men inne var det
varmt og koselig som alltid.

En hilsen fra Reto.
Vi ble kjent med Setertjernstua for tre år siden. Det
var Ragnar Ruden, tidligere leder av kontaktsenteret i
Blå Kors, som bidro til at forbindelse ble opprettet.
Helt fra første stund likte vi ideen med Setertjernstua, å kunne delta ved søndagsandaktene og ha
kioskvakt. På den tiden hadde vi vært i Norge et knapt
år. Vi kom fra Spania, Jose og Marga med våre to
sønner David (7år) og Marcos (6år). Det var også med
3 gutter fra Reto i Spania som ønsket å støtte opp og
fullføre visjonen og drømmen som Jose hadde fått.
Alt startet med en drøm! En desembernatt i 2004
mottok Jose en melding fra Gud om å reise til et sted i
Skandinavia. Aldri før hadde han tenkt på å reise dit,
for geografien til disse fremmede landene langt borte
var helt ukjent for en som hele livet sitt hadde bodd
ved Middelhavets strand.
De siste 18 årene hadde Jose og Marga vært svært
opptatt med Reto i Valencia, et kristent senter for å
hjelpe personer med narkotikaproblemer.
Men så, etter en ”utforskende” reise til SverigeDanmark - Norge i januar 2005, kom Jose tilbake til
Valencia helt overbevist om at Gud hadde en plan
for dem i Norge. Jose forsikret seg om at det var noen
som kunne ta deres ansvarsoppgaver i Valencia, der
de var ledere for et senter med ca 100 personer.
Den 15. april 2005 fløy han så med disse 3 retoguttene fra Alicante til Oslo for å lete etter hus og for å
se hva slags plan Gud hadde forberedt for dem i
Norge. (Reto er et spansk ord og betyr ”utfordring” på
norsk).
Det var veldig spennende å se hvordan Herren åpnet
dørene. Det at vi ble kjent med Setertjernstua fikk oss
til å skjønne at Gud hadde en plan med dette allerede
fra første stund. Slik skjedde det da og slik fortsetter
det.
Nå etter fire år er vi 23 personer i Reto Norge,
hvorav 4 stk nå i høst har startet opp i Tromsø. Noen
er spanske, andre er nordmenn og svensker. Vi er
registrert som en stiftelse og har et godt forhold til
myndigheter og til de personer som bor rundt oss.
Vi har lyst til å være et sted hvor
mennesker
kan
samles
i
et
kristent felleskap, hvor det blir delt fra
Bibelen og hvor de som har behov, kan
komme til oss i et fritt og åpent hus, uten
å måtte melde seg på.
Vi holder til på Nesset bo- og beh.senter
som ligger i Tomter og tilhører
Spydeberg kommune i Østfold. Vi tilbyr
gratis hjelp til narkomane som vil komme
seg ut av problemet, enten i Spania eller
i Norge og har ikke venteliste.
- Artikkelen fortsetter på neste side –
Bildet til venstre er fra søndag 4. okt. Da hadde
Reto både andakt og kjøkkentjeneste. Marga er
foran på bildet ( litt til høyre) og Jose står bak
henne. De hadde også med seg venner fra
Tomter-området, så det var en stor og flott
gjeng fra Østfold på Setertjernstua den dagen.

Leder har ordet:
Kjære venner !
År 2009 lakker mot slutten, en mørk november
er forbi, men gledens høytid står for døren.
Julens budskap er samlet i dette ene:
I dag er det født dere en Frelser, som er Messias, Herren.
Det er dette budskap som vi etter fattig evne forsøker å holde fram
på Setertjernstua.
Utdrag fra gjesteboka viser at mange setter stor pris på å ha et
sted å stikke innom på søndagsturen. Man får både i pose og sekk:
En fin tur, kaffe, en nystekt vaffel og en liten andakt. Det er mange
som gir uttrykk for at det er fint å ha et mål for søndagsturen. Takk
for godt samvær til alle dere som har kommet innom.
På vegne av styret har jeg spesielt lyst til å takke alle som har
bidratt som andaktholdere og vertskap. Uten dere hadde det ikke
vært mulig å holde Setertjernstua åpen.
En stor takk også for alle økonomiske gaver i løpet av året. Det
hjelper oss både med å finansiere vedlikehold og holde rimelige
priser på kioskvarene våre.
Jeg ønsker alle en velsignet julefeiring og et Godt Nytt År !
Velkommen innom Setertjernstua også i 2010 !

Årsmøte
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes
mandag 8. mars kl 1900
på

Høybråten menighetshus
Høybråtenveien 37.
Andakt v, Gro Golimo Simonsen.
Vanlige årsmøtesaker og bevertning.
Det er spesielt hyggelig om flest mulig av
andaktsholdere og verter på søndagene har
anledning å komme.
Styret
Kjøretips fra Lørenskog-siden: Karihaugveien, så
til høyre i Skanseveien. Etter ca 400 m, til venstre i
Høybråtenveien og følg denne ca 300 meter,
Høybråten kirke og menighetshus på venstre side.

Vennlig hilsen Gunnar

Hilsen fra Reto
(fortsatt fra forrige side)
Vi har 2 bruktbutikker, en i Oslo og en i Tomter. Vi driver
også et loppemarked i Oslo og disse inntektskilder finansierer
våre aktiviteter. Mesteparten av arbeidet vi gjør i Norge går
med til å hjelpe ungdommer i et forebyggende arbeid. I
helgene organiseres sportsaktiviteter i Spydeberghallen, med
et kort budskap fra Bibelen etterpå. Enkelte lørdager holder
vi til i ”Rast Kafe” i Tomter, her kan ungdommen komme og
være sammen med oss. Vi har diverse aktiviteter som
skuespill/drama, sang, filmfremvisning og spill, for at
ungdommen kan ha et trygt sted å være i helgene.
Vi organiserer ungdomsleirer her på Nesset og vi har også
brukt Setertjernstua noen ganger. Der kan ungdommene
oppleve naturen samtidig som vi kan ha fine møter og snakke
om Jesus. Ikke alle som kommer til oss er kristne, men de
kan få oppleve Jesus og Herrens kjærlighet for første gang.
Vi har også brukt Setertjernstua med noen ungdommer
som hadde det vanskelig, de ønsket å få en ny start i livet.
Siste gang var i høst, Esteban og Henning var der en uke
sammen med en 28 åring fra Stavanger. Etterpå sa gutten at
dette var det fineste stedet som han kunne ha vært på for å
få den hjelpen han trengte.
Vi trives på Setertjernstua. Ca en søndag pr mnd har vi
ansvar med andakt og servering, og det er en ny opplevelse
hver gang. Om det er få eller mange mennesker, får vi
alltid en fin prat med de som kommer. Vi finner ofte en stund
for å kunne vitne, for å gi håp, for å oppmuntre de som
trenger det.
Når noen av oss ønskerr avkobling, er Setertjernstua en av
de beste steder man kan finne for å ha gode stunder i stillhet,
for å få fred i bønn og føle Guds nærhet.
Takk for at vi har blitt kjent med dere!
Vil også nevne at i Tomter holder vi egne bibelstudie-timer
torsdager kl: 19:30 og søndagsmøter kl.18:00 (vi inviterer til
middag kl.16:00), hvor alle er hjertelig velkomne.

Marga og Jose

2010

Stua åpner igjen søndag 7. februar til en ny og
forhåpentlig fin sesong.
Blir det en vinter med snø og skiføre, vil vi forsøke å
få til en noe utvidet åpningstid. Men det er vanskelig
å love noe, for vi er helt avhengige av at frivillige kan
hjelpe til også med dette.
Tilbakemeldingene har vært meget positive på at
stua har vært åpen både lørdager og søndager når
skiforholdene er gode.
Andaktsholdere første del av vinteren er som følger:
07.02. Anita Hykkerud
14.02. Martin Synnes
21.02. Ikke fastlagt
28.02.. Ikke fastlagt
07.03. Kristian Larsen

Vi ønsker alle våre lesere
en god og fredfull julehelg
Samarbeidet med Reto-stiftelsen.
I Hornsignalet for mars 07 omtalte vi at ved en
senere anledning vil komme med en orientering
om hvordan samarbeidet har utviklet seg.
Vi har mottatt en hyggelig hilsen fra Reto som vi
har gjengitt foran i dette nr.
Det har for oss vært en stor glede å bli kjent med
disse folkene og hva de står for. At de kan benytte
stua omkostningsfritt, er med på å realisere en av
de intensjoner som vi har i vår stiftelse; å hjelpe til
i rehabiliteringsarbeid med rusmisbrukere.

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. sept. 09 – 15.nov. 09
Sept. 09. (kr 3 418,- )
KB 200, SM 100, GL 100, OK 200, SR 300, G-PL 200,
AO 200, TG 100, FR 400, EB 200, BH 200, MCR 100,
LK 100, KB 200, MUB 818..
Okt. 09. (kr 10 225,-)
MHF 100, ROM 100, RG 100, ATT 200, AHG 2000,
BV 500, AGS 500, GH 150, BE 200, AH 100, IV 100,
SM 100, RW 500, AL 500, HSH 200, AHa 275, TF 400,
HIM 200, OMK 200, TB 100, NTA 250, RO 200, TT 500,
HK 300, BL 400, AD 200, HV 200, KSHS 100, SK 300,
T-ALAA 100, BJK 100, EHL 200, SB 100, NN 200,
Fjellet bedehus 550.
½ Nov. 09. (kr 300,-)
RG 100, ÅMB 200,

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: Gunnar Førland
67 90 95 19 / 415 56 870
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 har mulighet 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: Gunnar Førland.
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.

