Shofar-horn

Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering Juni 2011

En detalj fra takmaleriet ”Adams skapelse” av Michelangelo i det sixtinske kapell i Roma.

I Guds bilde
Det flotteste og djerveste som noen gang er sagt om mennesket står i Bibelens første kapitel: «Og
Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han
dem». Det er en kjempestor utfordring å løfte fram dette «bilde» og få det til å skinne på nytt, der
vi lever våre liv og møter mennesker.
Det tragiske som har skjedd er at dette bilde er blitt formørket. Vår kultur er langt på vei
sekularisert, og Gud kjennes fjern og uvirkelig. Den grunnleggende relasjon i livet er ved å gå
tapt, hvilket betyr at mennesket mister sin gudgitte forankring og bestemmelse. Vi kan tale om en
mørklegging av vår egen eksisens, en fremmedgjøring. Vår materialisme og vårt vellevnet
skjermer gjerne unna slike eksistensielle spørsmål, men fremmedgjøringen kan oppleves som å
være kastet inn på en scene som aktør, for en tid, uten å vite hvorfor man er der. All avansert
vitenskap kan ikke fortelle hvem jeg er og hvordan jeg bør leve.
Men gudsbildet vårt er ikke slettet og dødt. Et paradoks, som Bibelen bevitner, er at Gud ikke er
langt borte fra noen av oss, og mange er nok på leting. Kirkefaderen Augustin (4.årh.) hadde
vandret på mange veier og søkt visdom; inntil han begynte å lese i Bibelen. Han sier i sine
Bekjennelser: «Vi er skapt til deg, O Gud, og vårt hjerte er urolig inntil vi finner hvile hos deg».
Det fins en vei tilbake! Til den relasjon som lar nytt lys skinne i våre liv. Bibelens salmist har
erfart dette: «Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys!» Det løfterike er at Gud tar selv
initiativet for å lete oss opp. Han møter oss jordnært gjennom Jesus Kristus, og vi får drikke av
den rene kilde som er full av kjærlighet. Guds nådes smil begynner å skinne i våre hjerter! - «Den
som vet seg elsket speiler lyset».
Martin Synnes.

Hytteboka vinter – vår 2011
(Et utdrag, innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)

Et utdrag fra andaktsamlingen 22. mai. Det var Jorun Kind (til hoyre)
som holdt en god andakt og en av gjestene, Knut Brabrand, kunne
håndtere orgelet til fellessangene. Det var 12 personer til stede.

Vårens dugnad.
Denne var berammet til lørdag 21. mai, også i år ble vi velsignet
med godt og tjenlig vær. Det var litt for kjølig til å sitte uvirksom,
samtidig ikke for varmt til å arbeide, d.v.s. akkurat passe.
Hvert år så trengs det en solid gjennomgang av hus og området
rundt. Det er slitasje pga den vanlige drift samt tidens tann som
setter sine merker etter hvert. Setertjernstua fortjener et godt
vedlikehold, våre besøkende gir oss bare positive
tilbakemeldinger om beliggenheten og stedet for øvrig.
Hvor mange vil komme hit i dag mon tro? Det var et spørsmål
som lå i luften. Det er alltid spennende, for antall arbeidsvillige
hender betyr mye når det er invitert til dugnad.
De første var på plass rett over kl 9 og i løpet av dagen var i alt 9
personer innom. Noen hadde anledning til å være med hele
dagen, andre noen timer, ingen var arbeidsledige i den tiden de
deltok.
Prioritert arbeid var helvask av kjøkken, pussing av alle vinduer,
ordne med ved, rydde langs veien og rundt stua, noe beising
samt annet forefallende arbeid, alt ble godt gjennomført.
Det var fint å kunne merke at kjøkkenet ikke var så ”nedfettet” av
vaffeldamp som tidligere, dette pga den nye avtrekksviften. I
tillegg er arbeidsmiljøet for vaffelstekerne mye bedre med renere
luft.
Vi hadde ønsket at soverom og fellesrom også hadde fått en
grundig rengjøring, men det må utstå til en annen gang.
Mange takk til dere som kom og gjorde lørdagen til en god dag
for oss . Skulle det være noen som i løpet av sommeren har lyst
og anledning til en arbeidsdag der inne, ta gjerne kontakt.
Dugnadskomiteen.

Uten mat og drikke ......, her tar dugnadsgjengen seg en
matpause på verandaen. Ingen sure miner å se der nei.

02.01 – En flott søndag med masse besøkende. Bare glade
mennesker. (Vertskapet)
09.01 – En fin, men noe strevsom tur på nullføre fra Marikollen.
- Flott tur fra Losby, håper å komme igjen.
- Fam. på 4 på vinterens første skitur til Setertjernstua, (minstejenta i
pulk). Fint med et mål for turen.
- Varierende føre, superglatte spor eller 10 cm kladder under skiene,
takk for oss.
15.01 – Superføre på nykjørte løyper, vafler og varm sjokolade, kan
det bli bedre?
16.01 – Vanskelig føre, men VR60 satt. Det ble en flott tur.
- Jeg har gått en lang tur og har snart bursdag.
- Endelig er vi fremme, her var det gode vafler.
- Flott med en koselig hytte som mål for skiturer med familien.
22.01. Overraskende og positivt at hytta var åpen.
- Fint sted, flott hytte.
- Fin skitur fra Sørli.
29.01 – Takk for rasten, godt å komme inn i varmen.
30.01 – Fantastisk føre, nydelige spor og god servering som alltid.
- Vi strevde med oppoverbakkene, men hjemover blir det nok bra.
Uten oppoverbakker, heller ingen nedoverbakker.
- Flott utedag, stor pågang av glade skiløpere. Takk for en fin
søndag. (Vertskapet)
06.02 – Her kommer vi tilbake.
- Flotte forhold er her for 2. gang i år.
- Strålende føre, blir ikke siste gang jeg er her,
12.02 – Hva ser vi, lørdag og åpen hytte, fantastisk. Flott tiltak som
mange setter pris på.
- Takk for et flott sted.
- Nydelig hytte, trivelig sted, kan ikke bli bedre.
13.02 – Morsdagsfeiring med skitur i flott vær, men skikkelig kaldt.
19.02 – Fin skitur fra Marikollen til Losby og retur.
- Hyggelig sted med god service, vi kommer tilbake.
- En flott skitur fra Marikollen, takk for oss.
- En herlig dag for langtur, men oppdaget på Ramstadsjøen at all
energi var igjen hjemme. Da var det godt å finne en åpen
Setertjernstue.
20.02 – Glitrende snø, blå himmel og strålende sol.
- Søndagstur i herlig og kaldt vær.
- Deilig tur fra Marikollen, fantastisk skiføre.
27.02 – Ski er bra og alle burde gå på ski.
- Godt med en varm hytte å komme inn i.
05.03 – På tur i knallfint vær. Fantastisk sted å komme til, takk til dere
som gjør turen så utrolig trivelig.
- Vi var her i sola.
- Det var vi også.
06.03 – Nydelig solskinn, flotte løyper, livet er herlig.
- Fredagsklubben har vært her i helga og hatt det gøy.
12.03 – En fantastisk dag.
26.03 – Fin tur, men glatte løyper.
27.03 – Skaren bar oss så noenlunde fra Grini, takk for hyggelig prat
og fin andakt.
03.04 – Kun en gjest innom i dag, tåke og dårlig skiføre. Men vi har
hatt en trivelig dag. (Vertskapet).
10.04 – I dag var det bare 2 gjester, andakt og en god prat
(Vertskapet).
17.04 – Tusen takk for en hyggelig tur til en flott hytte.
Overnattet her, en flott helg på et fantastisk sted (Vertskapet)
24.04 – Første sykkeltur hit i år.
- Fin spasertur fra skytebanen (Grini)
- Fritt for snø fra Marikollen, flott vær.
- Fin og koselig møteplass her.
08.05 – Takk for en fin stund med andakt på terrassen.

Leder har ordet:
Hjelp - vi har for mange
besøkende på Setertjernstua !
Nei slettes ikke, men en skikkelig gammeldags vinter
har medført stort besøk på Setertjernstua denne vinteren.
Køen utenfor kiosken har vært lang, den har ofte gått langt utenfor
inngangsdøra - og stua har til dels vært fullstappet.
Det er slik vi ønsker at Stua skal fungere. Vi vil være ei markastue
der man kan stikke innom til en kopp kaffe, en vaffel og få et
Gudsord med på veien videre. Selvfølgelig kunne vi ønsket at flere
satte seg ned og lyttet på andakten, men vi respekterer andres
valg om heller å vente utenfor Stua til andakten er over. Likevel
har det blitt mang en prat om tro også denne vinteren og våren,
spesielt i perioder med færre besøkende. Vi opplever således at vi
fyller et behov både for materiell og åndelig føde.
Stort besøk betyr mer inntekter, men også større slitasje. Utvidet
åpningstid gjennom lørdager og søndager i januar samt lørdager
ellers i skisesongen, betyr behov for flere hjelpende hender til drift
av kiosken. Vi opplever det også arbeidskrevende med å skaffe
nok andaktsholdere.
Årsmøtet vedtok derfor at vi skal søke nærmere samarbeid med
menigheter og forsamlinger i vårt nærområde til gjensidig glede og
nytte. Vi kan låne ut hytta gratis mot medvirkning til kiosksalg og
andakt. Dette vil vi nå prøve å få til gjennom ved å invitere til
dialog om samarbeid.
Vi drøfter også en viss omlegging av driften ved å holde åpent i
januar og evt stenge Stua i ”vårløsningen” da det ofte verken er
”gåføre” eller skiføre. Besøket er da relativt lite. Gi gjerne
tilbakemelding på hva du tenker om dette.
Til slutt: Takk til alle dere som støtter oss økonomisk og gjennom
forbønn. Takk også til alle som hjelper oss med driften og
andakter. Dere er alle uunnværlige !
God sommer !
Vennlig hilsen Gunnar Førland

Folk på søndagstur
Her er en fast spalte hvor
tilfeldige gjester får noen
enkle spørsmål hvordan
de opplever Setertjernstua på en vanlig søndag.
.

Gjester 15.05.11:
Anne og Jan Erik Wold, Høybråten
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Vi liker å kombinere tur og andakt, Passe terreng for
oss ”eldre”. Treffer ofte kjentfolk her.
Er dere her ofte?
Mest på høsten og som regel på fottur, av og til sykkel.
Hva synes dere om stedet?
Flott sted, alltid hyggelige mennesker, gode
andaktsholdere.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Ja, absolutt.
Noen tips som dere ønsker å gi oss?
Kanskje at menighetene kunne være flinkere å gjøre
stedet mer kjent og anbefale det som turmål. En perle
som flere bør finne.
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang.

Tyveri av snøskuter.

Denne sesongen har vi dessverre blitt frastjålet et viktig
hjelpemiddel for driften vår. Snøskuter med tilhenger forsvant
sammen med bilhengeren som den var opplastet på en natt
sist i mars fra lagringsstedet hos Trond Woll. Bilhengeren var
selvfølgelig låst på tradisjonell måte, men disse låser er ikke
det store hinderet for profesjonelle tyver. Politiet regnet med
at den var ute av landet i løpet av et par timer, vi vil nok ikke
få den tilbake.
Vi kjøpte den brukt i 2004 og den var selvfølgelig forsikret,
men en del tap blir det allikevel.
For å kunne opprettholde driften der inne på vinteren, er en
snøskuter et helt nødvendig redskap. Vi jobber nå med å
finne en mulighet til en enda tryggere oppbevaringsplass for
vår neste snøskuter.

Endringer i stiftelsens vedtekter.
Det var behov for en justering av vedtektene av flere årsaker
og dette ble behandlet i årsmøtet (se forrige nr.) Styret fikk
fullmakt til tekstendringene og som et utdrag gjengir vi her de 3
punkter som omtaler stiftelsens formål:
1.
Å fremme friluftslivet i Østmarka ved å drive en
markastue med kristen profil. På søndager i høst- og
vårsemesteret skal Setertjernstua fungere som et enkelt
serveringssted med en sportsandakt i løpet av åpningstiden.
2.
Å legge til rette for at Setertjernstua kan benyttes av
kristne organisasjoner som driver rehabiliteringsarbeid for
mennesker med misbruksproblemer – på kristen grunn med
totalavhold og et kristent liv som målsetting.
3.
Å utvikle det evangeliske kristne fellesskapet
gjennom andakter, undervisning og fellesskap. Organisasjoner
og grupper som naturlig faller under formålet kan få leie
Setertjernstua i korte perioder.
I denne forbindelse vil vi benytte anledningen til å kommentere
en misforståelse som er kommet oss for øre, at stiftelsen er
knyttet til bestemte menigheter og/eller organisasjoner.
Dette er selvfølgelig ikke tilfelle. Som det fremgår av pkt.3 er
alle evangeliske kristne forsamlinger velkommen i fellesskapet.
Dette bør også fremkomme av andaktlistene. På programmet
som er oppslått i stua, er angitt hvilken menighet /
organisasjon hver enkelt er tilknyttet.
Men i våre øvrige annonseringer har vi bevisst utelatt dette da
vi mener det er av underordnet betydning.

BLÅBÆRSTEVNET
Søndag 21. aug. kl 12 -15 arrangeres
det tradisjonelle Blåbærstevnet.
Tale holdes av Jens Petter Jørgensen.
Det blir sang og musikk.
Salg av pølser, vafler, kaffe og brus.
Kollekt.
Natursti med oppgaver / leker.
Alle er hjertelig velkommen, vi håper
på et godt oppmøte.
Dette stevnet markerer også
høstsesongen ved Setertjernstua.

starten

på

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. mars – 25. mai 2011
Mars 11 (kr 8 447,-)
GF 150, EB 255, HV 200, SR 2000, AHA 275, IOGT
Lørenskog 5 000, Gave i stua 567.
April. 11. (kr 6 150,-)
EHL 200, TF 400, ATT 200, MHF 100, AD 200, MF
200, GO 250, OL 200, TBM 1000, KO 200, KS 100,
VB 100, LS 200, SB 100, AAW 200, HK 300, HM 200,
AO 150, HSH 200, TCS 150, GB 200, LHL 500, AG
100, RG 100, HKK 100, Strømmen Normisjon 500..
Mai. (kr 2 800,-)
GL 100, RB 200, EW 100, LT 200, GM 100, HCH 200,
HV 200, GH 200, SAO 200, SU 300, SMM 200, HFK
150, TogAL 150, MS 500..

Bildene er tatt av Steinar Rosseland

Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf
Austveg’s visjon om en markastue med
kristen profil 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, fortrinnsvis fra et
menighetsmiljø, 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 er kopiert på Skedsmo videreg. skole,
Tilrettelagt opplæring.
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 en utgave til salgs i kiosken vår, utgitt av Østmarka orienteringsklubb i målestokk 1 : 30 000.

