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Rettferdig for Gud!
Vi gjengir et utdrag av Jan Gaute Sirevågs andakt på Blåbærstevnet.
Han tok utgangspunkt i dagens tekst som handlet om fariseeren og
tolleren:
Luk 18:9-14: Han fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på
seg selv at de var rettferdige, og foraktet de andre. To menn gikk opp
til templet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller.
Fariseeren stod for seg selv og bad slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg
ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som
denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.
Men tolleren stod langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot
himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig!
Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre.
For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som
fornedrer seg selv, skal opphøyes.
Hvem er rettferdig for Gud? Tro det eller ei – men her er det den som fortjente det aller minst! Tolleren var en
landssviker! Han samarbeidet med okkupasjonsmakten og gjorde gode penger på det – både over og under bordet!
Det var vanlig å omtale dem så hatefullt som den fromme fariseeren gjør her. Og det kan nok ha hatt sine grunner,
som med nazistene her hos oss under krigen! Husker du han lille tolleren Sakkeus som Jesus ropte ned fra treet og
inkluderte i Guds rike?! Ingen gledet seg over at han som var den største synderen i Jeriko ble frelst! Alle murret,
men Jesus ga klar melding: Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem! Det var for
slike han led og døde! Det var for slike at han stod opp igjen og åpnet døren til livet!
Det er redningen for deg og meg også i forhold til Gud! Ikke en eneste av oss kan måle seg med den fromme fariseer
i teksten når det gjelder gode gjerninger! Han er ikke som folk flest som snyter på skatten når anledningen byr seg,
gjør urett og bryter ekteskapet! Men han faster to ganger i uken og gir tiende av alt han tjener! Hvem gjør det?!
Verken du eller jeg! Hadde alt dette vært en gangbar vei inn i Guds rike, så hadde han gått rettferdig hjem etter dette
tempelbesøket! La gå at han var en eksentrisk skrytepave som avslørte stor forakt for mennesker som ikke matchet
hans oppfatninger og fromhet! Han holdt solid mål i moralsk forstand, var stolt av det og ventet Guds belønning. Men
han tok fullstendig feil! Og det gjelder ikke bare han! Det er nok gjengs oppfatning også hos oss at kristendom er å
legge den moralske lista litt høyere enn folk flest! Når den lista ikke sjelden rives, særlig når det skjer blant
kristenkjendiser og i nær omgangskrets, blir folks dom desto mer ubarmhjertig! Men da har en ikke fått meg seg at
inngangporten til samfunn med Gud er prydet med tollerens bønn: Gud, vær meg synder nådig! Paulus istemmer
dette evangeliet i Ef. 2,8: Av nåde er dere frelst, ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave!
Gud ga sin Sønn til et liv i stedet for oss, og han levde det fullkomment – og til en død i stedet for oss, da han bar alle
våre synder til Golgata kors og ga seg selv til soning for alle våre synder og ryddet opp i vårt i ugreie forhold til den
hellige Gud!
Da kan en synder gå rettferdig hjem til sitt hus fra et møte med Gud i templet, ja, endog hjem til sitt hus på Romerike
fra et møte med Gud i naturens tempel her ved Setertjern! Ikke bare det – vi kan gå rettferdige hjem til de evige
boliger når tiden er inne for at vi går ut av denne verden og inn i den evige og fullkomne som Jesus har innredet for
oss!
Jan Gaute Sirevåg

BLÅBÆRSTEVNET 2009
Vi ble (nær sagt som vanlig) velsignet med godt vær
på denne tradisjonelle dagen. Årets stevne var det 15.
i rekken og av disse så er det kun 2 stevner hvor det
har vært nedbør.
Men til tross for det gode været, så var ikke oppmøtet
rekordstort, 50 – 60 mennesker i løpet av dagen er vel
et noenlunde riktig anslag.
Gunnar Førland, ønsket alle velkommen presis kl
1200. Dette var hans første ”offisielle” oppgave som
stiftelsens nye leder. Han kunne fortelle at årets
blåbærstevne ville være i samme form som tidligere.
Det vil heller ikke bli aktuelt med noen navneendring
til ”Tyttebærstevnet” som han tidligere har antydet
(med et smil på lur).
Jorunn Austveg deltok også i år med bønn for dagen.
Hun minnet oss om at Odd Olaf var meget opptatt av
at det i innledningen ble bedt for arrangementet,
denne tradisjon må ikke brytes.
Sangkrefter i år var Astrid og Svein Kopperud. De
delte flere fine sanger med oss til eget gitarakkompagnement Svein trakterte også orgelet til
fellessangene.
Steinar Rosseland siterte fra en artikkel av Odd Olav
Austveg i Hornsignalet 1995 hvor det bl.a. stod:
Viktigst av alt er at Setertjernstua blir til velsignelse.
Er den blitt til en velsignelse i disse år, var
spørsmålet. Han hadde gått gjennom gjesteboka fra år
2000 og siterte ca 30 korte innlegg som gikk på dette
tema. Et eksempel fra april. 2002: ”Omsider har vi
også oppdaget dette velsignede stedet.”

Jorunn åpnet med bønn

Astrid og Svein deltok med
sang og musikk.

Før dagens andakt ble det unisont sunget: Vær meg
nær, å Gud, vær meg nær.
Jan Gaute Sirevåg, som nå er sykehusprest på Aker,
holdt en meget god andakt som vi gjengir litt av på
førstesiden. Han følte det alltid godt å komme til
Setertjernstua, så også denne gang å kunne fremføre
Ordet utendørs i Guds katedral uten vegger og tak.
Salige visshet: Jesus er min var siste fellessang.
I år ble offeret innsamlet til Blå Kors Kontaktsenter
og beløpet ble kr 3 050,-.. Hjertelig takk.
Kjøkkengjengen, også i år fra Salem, Lørenskog med
god støtte fra andre, hadde brus, kaffe, vafler og
varme pølser med tilbehør klart, og for mange ble det
en enkel og god middag i skogen.
Som tradisjonen tilsier, ble det også i år arrangert en
uhøytidelig konkurranse med 4 poster. Det var 5 lag
som var sporty til å stille opp og premier til alle, gitt
av Bok og Media, Lillestrøm.
Hjertelig takk til alle som møtte frem på stevnet og til
alle som deltok. Dermed ble stevnet så vellykket
som vi kunne håpe på, men vi kan gjerne ønske at
hver i sær prøver å få med seg en ny person til neste
års stevne. Vi garanterer plass.

Gunnar ledet stevnet

Steinar R og Steinar E
har premier til alle.

Ett av lagene på post 2, alt riktig?

Flagget i forgrunnen, på stoler og benker vi ser noen av stevnedeltagerne

Halvor, Vera og Bjørn bak disken

Leder har ordet:

HØSTLISTE

Som ny leder i Setertjernstiftelsen vil
jeg først takke Roald Andersen for
hans store innsats som leder gjennom
mange år.
Roald evnet både å inspirere og sveise styret sammen
for drift av Setertjernstua i Odd Olaf Austvegs ånd.
Takk Roald for det du har betydd både for styret og
for alle som har besøkt Setertjern !
Etter å ha jobbet i Sjømannskirken i Alicante
i fjor høst, står sjømannskirkemodellen for meg som
et ideal for driften av Setertjern. Her kan alle stikke
innom uavhengig av tro. Terskelen inn til stua skal
være lav. Alle skal føle seg velkommen: Hyggelig å
besøke, god kaffe og vafler, noen å slå av en prat med
og en klar forkynnelse.
På mange måter føler jeg at våre besøkende
opplever dette i dag. Tilbakemeldingene i hytteboka
understreker også dette med takk både for materiell
og åndelig føde.
Vi har likevel plass til flere besøkende og ønsker
velkommen til ny sesong med åpen stue hver søndag
ut november.
Velkommen innom Setertjernstua i høst !
Gunnar Førland

Følgende andaktsholdere deltar:
20. sept. Kristian Larsen
27. sept. Gunnar Førland
04. okt. Vera Gran Adolfsen
11. okt. Anita Hykkerud
18. okt. Svein Kopperud
25. okt. Svein Kloster
01. nov. Liv Strøm Lilley
08. nov. Terje Kingsrød
16. nov. Jostein Hågan
23. nov. Svein Kopperud
30. nov. Kristian Larsen

Lørenskog menighet inviterer til
sportsandakt søndag 9. august på
Setertjernstua.
Gudstjenesten
begynner kl. 12.30, men stua holder
åpen med servering fra kl 11.
Setertjernstua ligger flott til ved
Setertjern. Turen dit er en utmerket
søndagstur sommer som vinter.

Dette

Styret er her samlet til sommerens styremøte i juni .
Fra venstre: Ellen, Vera, Trond, Svein, Gunnar,
Steinar og Arne. Jorunn og Karin hadde forfall.

På årets lengste dag og en av de få med godt sommervær
var det Gunnar Oseng som hadde andakten. (21. juni)

Den ovenfor viste kunngjøring kunne vi lese på
hjemmesiden til Lørenskog menighet samt i
avisenes gudstjenestelister et par dager før.
Det var et tyvetalls personer tilstede (bilde over) og
de fikk høre en andakt fremført av Espen Robsham
Kjørven, en ung teologi-student,. Han måtte stille
på kort varsel pga sykdomsforfall.
Til venstre ser vi 2
søte jenter, Synne
og Silje, som var
flinke sangere. Det
er alltid godt å se
den helt unge og
kommende generasjon i aktivitet.

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 juni – august 09
Juni 09. (kr 5 000,-)
HCH 100, KE 200, BL 500, A og RØ 200, KOL 300, TBM
500, IOGT Lørenskog 3000, Gave i stua 200.
Juli 09. (kr 8 650,-)
MGS 200, GO 250, RMB 200, AH 400, GAaAa 400, ATT 300,
KB 300, HM 200, NN 100, MCR 100, LS 200, TF 400, OH
300, RH 300, TØ 200, SAO 200, SK 300, AGS 500, KL 100,
HSH 200, GH 200, BBE 100, AO 100, AH 200, KSHS 100,
MHF 100, THA 100, AD 200, AaW 200, T og AIAa 200, HK
300, KA 500, MS 500, KB 300, PR 300, BJK 100.

Aug. 09. (kr 3 550,-)
TL 1000, MN 200, RMB 200, HJ 150, G og PL 200, ME
200, SDH 300, JS 300, Reto 550, Lørenskog menighet,
friluftgudstj. 450.

Bildene er tatt av Glenn Ove Bryni og 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.

