
  
 
 
 
 
 

”Sannelig, jeg sier deg: 
I dag skal du være med meg i paradis” 

 
Tre kors på Golgata. På det midterste korset henger Jesus. På hver sin side av ham to 
røvere også dømt til døden. Du kjenner fortellingen ? 
To skyldige og en uskyldig. De skyldige som innrømmer sin skyld og forventer sin straff. 
Likevel  benytter den ene røveren muligheten til å spotte Jesus, men  blir irettesatt av 
den andre som samtidig appellerer om å bli husket på når Jesus kommer til sitt rike. 
 
Vi kan tenke oss overraskelsen når svaret kommer fra Jesus: ”Sannelig, jeg sier deg: I 
dag skal du være med meg i paradis” (Luk 23.43). 
Dømt til døden, men samtidig lovet et liv i paradis. Hvilket løfte når alt så helsvart ut ! 
 
Du og jeg har samme løfte som røveren. For oss er situasjon kanskje mye mindre akutt 
og dramatisk enn for røveren, men likevel like kritisk på sikt. Vi kommer nok også til å 
måtte dø en fysisk død. Vi er også i utgangspunktet dømt til ”døden” - til et liv uten 
Gud. 
Men Jesu død har tatt bort straffen i vår fysiske død.  Når vi bekjenner våre synder, tar 
vi mot Jesus som vår frelser og får et løfte om å være hos ham til evig tid. 
 
Også i dag er Jesu kors et skille mellom menneskene.  På den ene side er de som avviser 
hans tilbud. På den annen side de som erkjenner sin synd og tar mot tilbudet om frelse. 
Takk Gud for at vi får ta imot ! 
 
Gunnar Førland 
 

 
Shofar-horn 
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ÅRSMØTE 

Årsmøte ble avholdt mandag 9. 
mars 2009 i Fjellhamar kirke. Det var 
som vanlig sendt ut innbydelser til 
menigheter og friluftsorganisasjoner 
i nærliggende kommuner og andre 
med spesiell interesse for 
Setertjernstiftelsen. Det var også 
avertert i Romerikes Blad.  

Det var 21 stemmeberettige 
tilstede. Dette er som et ”normalt” 
oppmøte de siste årene. Roald 
Andersen ønsket velkommen og 
ledet samlingen. En trio med Ellen 
Gulli Petersen i spissen bidro med 
vakker sang og musikk. De øvrige 
sangere var Heidi Landfastøyen og 
Svein Rune Eriksen. 

 
Her sees en del av forsamlingen, Roald Andersen (til høyre) ledet det hele. 

 
 

Martin Synnes holdt andakt ut fra 
Joh. 12, 20.-26. Han kom inn på 
påskens budskap: Hvetekornet 
måtte dø for å bære frukt og dette er 
et godt bilde på Jesu død. Hans død 
ble til liv for oss. 

Årsmøtet ble deretter gjennomført etter den oppsatte og formelle agenda. Årsmeldingen for 2008 ble godkjent, og 
vi tar her med litt generelt av innholdet som en orientering til Hornsignalets lesere. 

Før selve årsmøtet startet, 
gikk forsamlingen til matbordet som 
også i år var dekket med de beste 
varer, alt hjemmelaget av styrets 
medlemmer. Og det virket som det 
ble nok kveldsmat til alle. 

  
Ellen Gulli Petersen ved pianoet. Fra venstre  Martin Synnes delte 
Heidi Landfastøyen og Svein Rune Eriksen. Guds ord med oss. 

 

Det fremgår bl.a. at antall besøkende til stua i løpet av året har vært middels eller litt under. Det skyldes i hovedsak en 
vinter med dårlig skiføre og til tider mye is på veiene innover fra Losby. Utleie av stua til grupper, lag osv har derimot vært 
økende. Trond Woll hedres spesielt for stor innsats med all vareforsyning ut og inn til stua både sommer og vinter. 

Styret er tilfreds med økonomien og revisor (Inter Revisjon Romerike) har godkjent alle regnskapstall. Det viser i 
år et underskudd på ca 20 000 kr og skyldes i all hovedsak nye avskrivningsregler. Dette medfører at fast eiendom, dvs. 
bygninger og kjøretøy av alle slag, skal avskrives og dette beløp føres da i regnskapet som en driftskostnad.  
Innkomne gaver hadde øket med ca 4 % fra 2007 mens salget i kiosken var gått ned med nær  6%. Styret bevilget  
kr 10 000 til fjorårets TV-aksjon som gikk til Blå Kors og deres arbeid med rehabilitering av rusmisbrukere. De driver i tråd 
med stiftelsens intensjoner og styret følte det var riktig å kunne bidra med disse midler. 
Også i år har vi hatt et godt samarbeid med RETO-stiftelsen. De har ansvaret i stua ca 1 søndag pr mnd. 

Hornsignalet er et viktig kontaktorgan for stiftelsen og er som vanlig kommet ut 4 ganger i løpet av året. Opplaget 
er nær 500 stk..  Noen endringer blir det på adresselisten i løpet av året, men totalantallet er ganske konstant. 

Styret retter en stor takk til alle forbedere og bidragsytere av alle slag, andaktsholdere, verter og besøkende. Det 
legges ned mye arbeid og tilbakemeldingene, bl.a. i hytteboken er udelt positive. Men det bør være et mål å få rekruttert 
flere yngre som kan være interessert i å bli med i stiftelsens arbeid fremover. De som er med i tjenesten i dag, opplever 
mye glede og tilfredshet som absolutt kan anbefales til flere. 

Siste punkt var styrevalget, og valgkomiteen med sin leder Per Bjortjønnli hadde en vanskelig jobb i år. Roald 
Andersen, har vært formann i 11 av de siste 13 årene, har som kjent flyttet til Tønsberg og ønsket derfor å trekke seg fra 
styret da avstanden ble for lang, Det hadde ikke lykkes å få en ny kandidat, og heller ikke under årsmøtet kom noe nytt 
navn frem. Styret får derfor i oppgave å snarest få frem en styreleder. Dette er et krav i stiftelsesloven. 
De øvrige styremedlemmer som var på valg ble gjenvalgt. Gunnar Førland rykket opp som fast medlem fra 
varamannplass. 

Til sist fremførte nestleder Svein Aaslund en stor takk til Roald Andersen for hans store innsats i alle disse årene. 
Han tok over vervet i en vanskelig tid, men har i ledet stiftelsen på en meget god og trygg måte. Som et lite minne fra tiden 
her på Romerike, fikk han overrekt den nye boken, Lørenskogleksikonet, som bl.a. også inneholder informasjon om 
Setertjernstua og stiftelsens arbeid.  



 Leder har ordet:   

                            AVSKJEDSHILSEN ! 
Da Odd Olaf Austveg for ca 15 år siden ba meg bli  
med i styret for Setertjernstiftelsen, sa han at han  
selv ville ta seg av de fleste oppgavene! 

Brått og uventet døde Odd Olaf 25. apr. 1996 under materialtransport 
til Setertjern. Vi som satt igjen kunne ikke la ei diger steinrøys være 
minnesmerke etter initiativtakeren til et kristent serveringssted for 
turgåere kombinert med rehabilitering av rusmisbrukere. 
Vi fordelte oppgavene og kunne innvie Setertjernstua høsten 1997, på 
dagen slik Odd Olaf hadde planlagt. 
 
Det har vært utfordrende, arbeidsomt og krevende til tider, men 
samarbeidet om oppgavene har gitt et veldig godt kameratskap, en 
stor vennekrets og utalllige gleder og gode tilbakemeldinger ! 

 
Det var mange par ski utenfor stua på åpningsdagen 
1. febr. Det var bra løyper, passe kaldt men ikke sol.  

I des. 2007 flyttet Synnøve og jeg til Tønsberg. Det betyr at jeg ikke 
kan utføre mine oppgaver i Stiftelsen og Stua på en tilfredsstillende 
måte, mer enn 12 mil unna. 
Jeg takker alle nåværende og tidligere medarbeidere i styret for et 
fantastisk godt samarbeid og hyggelig fellesskap! 
Takk til alle menigheter og foreninger, lag og besøkende for all god 
støtte og glede alle disse årene! 
 
Styret og alle venner av Setertjernstua – lykke til i årene som kommer! 
Vennlig hilsen Roald 
 
Redaktørens kommentar: Som nevnt i årsmøtereferatet har det hittil 
ikke lykkes å få valgt en ny leder, derfor må en hilsen fra denne utestå 
inntil videre.  

Kristian Larsen holdt årets første andakt og 
rundt bordene var det bra med folk. Sesongrapport 09. 

Nå ble det en god og gammeldags vinter igjen og det merkes 
godt inne på Setertjernstua. Besøkstallet går betydelig opp når 
Østmarka frister med mye snø og stort sett fine forhold for 
skigåing.. Vi hadde ”ekstraåpent” siste helga i jan. og deretter i 
hele febr. og mars har stua vært åpen, også på lørdager. Dette 
har vært mulig takket være Trond Woll og Svein Aaslund samt 
noen få andre.  

Andaktsholdere våren 2009 
Andaktene begynner kl 1230. 
 
05. april  Svein Kloster 
12-13. april  Pablo Vieira 
19. april   Trond Larsen 
26. april   Liv Strøm Lilley Men også søndagsvaktene, både andaktsholdere og 

kjøkkenbetjening, har merket naturens forskjell på sommer og 
vinter. Det har ikke vært sol fra skyfri himmel så mange ganger 
de har tatt seg innover tidlig på morgenen. Derimot har 
kuldegradene flere ganger vært 2-sifrede. 

03. mai  Jon Stenerud 
10. mai   Pablo Vieira 
17. mai  Stengt  
24. mai  Jorunn Kind Men uansett sno og vind, noen sprekinger er ute på ski og 

kommer da innom stua, og alle er godt fornøyd med at vi finnes 
der inne. På åpningsdagen 1. febr. var førstemann på ski 
utenfor stua kl 0815, men det var for tidlig til at vaflene var 
klare. Men 2 timer senere var serveringen til første gjester i 
gang. 

31.mai-1. juni Anita Hykkerud 
07. juni  Rigmor Johnsen 
14. juni  Gunvor Rekstad 
21. juni  Gunnar Oseng 
28. juni  Gunnar Førland 

Det blir solgt ca  150 – 200 vaffelplater på en god vinterdag 
samt solbærtoddy, kakaodrikk, kaffe og brus i store mengder. 
Den kjente Kvikk-lunsj’en er fremdeles veldig populær. 

DUGNAD De fleste gjester kommer fra kl 12 og utover og det kan til tider 
virke vanskelig å få ro i lokalet for å gjennomføre en verdig 
andakt, men med tålmodighet fra både andaktsholder og gjester 
går det greit. 

Den årlige dugnaden på 
Setertjernstua er lørdag 6. juni fra 
ca kl 1000. Også i år blir det i 
hovedsak innvendig rengjøring av 
stua og generell rydding i området 
rundt.   Håper på brukbart vær og 
et bra oppmøte. Notèr datoen i 
kalenderen allerede nå.  Vel møtt. 

Lørenskog har hatt mye problemer med løypemaskinen sin, 
men ved hjelp fra Skiforeningen og andre har skiløypene stort 
sett vært bra både til Losby og Marikollen. 
En stor takk til alle som gjør det mulig å holde stua åpen. Alt 
arbeid er basert på frivillighet og dugnad. Vi håper på at alle de 
mange og gode tilbakemeldinger fra fornøyde gjester gjør at 
innsatsen føles meningsfylt og gir glede etter kanskje en 
slitsom dag..  



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

 Gaver 
Takk for alle gaver til Setertjernstiftelsen. Takk også for 
forbønn, omtanke, oppmuntring og frammøte ved 
virksomheten ved Setertjern. 

Styrets leder: (foreløpig ingen navn) . Denne gang takker vi spesielt for det som har kommet inn i 
perioden  nov. 08 –febr. 09 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. 

 
Nov 08. (kr 3 727,-) 
AL 200, AH 300, AH 2 000, LET 300, JS 300, Gave i stua 
627. 

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

Des 08. (kr 18 118,50) 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. 

KL 200, SR 200, EOE 500, SK 500, HK 200, KM 100, OJB 
200, MGS 200, KSHS 50, OSN 1 000, JK 250, GH 150, VB 
200, OG 200, TF 300,  OK 200, GL 100, M og KA 200, LF 
250, EW 100, LSL 500, AD 200, TB 100, MHF 100, BIB 300, 
IV 100, ATT 300, KOL 400, BS 500, TAA 200, HSH 200, RK 
100, HV 200, HM 200, TT 500, LKT 100, BE 100, EB 200, 
GN 100, RW 300, SN 200, JK 200, G og PL 200, RG 100, M 
og S 250, SM 100, NN 100, RMB 200, HKK 100, NN 500, 
Rælingen menighet 6 218,50, Gave i stua 150. 

 

Ansvarlig for bladet: Styreleder. 
Redaktør: Steinar Rosseland 
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og 
Steinar Edsbergløkken,  
Bladet kopieres hos Stjernegruppen AS 
Kopisenter, et selskap som eies av Blå Kors.  

Jan og Febr 09. (kr 3 300,-)  
NN 200, TE 200, APB 100, ME 100, NN 1 200, KS 200, OH 
300, MF 200, JS 300, Strømmen Normisjon 500. 

Stiftelsen kan også kontaktes via: 
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. 


