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Smak av andakt !

Som omtalt inne i Hornsignalet er det nylig
kommet ut en fin bok, ”Smak av Oslomarka”,
hvor omtalen av Setertjernstua har som
overskrift: Smak av andakt. Dette er en veldig
god tittel for vår virksomhet der inne i skogen
og det som stiftelsen står for. Ved de enkle
sportsandaktene på søndagene ønsker vi at
våre gjester skal kunne få en ”smak” av Guds
ord og hva dette har å tilby til hver enkelt av
oss.
I kiosken vår har vi som de fleste sikkert vet
vafler på menyen. Etter at gjestene har smakt
på disse sammen med syltetøy, rømme, en
kaffekopp og kanskje en Kvikk-Lunsj som
dessert, kommer mange tilbakemeldinger om
at dette smakte riktig godt. Det var med på å
gjøre søndagsturen hyggelig, kroppen fikk
også tilført ekstra energi slik at hele turen
kunne gjennomføres i fin stil.

I Bibelen finnes flere steder oppfordring til ”å smake” og dette kan også gi oss mer styrke
til livets mange utfordringer. I salme 34:9 anbefaler kong David oss om å smake på Guds
godhet: ”Smak og se at Herren er god, salig er den som søker tilflukt hos ham”.
Som i vår tid var det også mange da som ikke kjente Gud og hva Han kunne gjøre for
dem. Men David visste at han kunne sette sitt håp til Herren etter at han hadde åpnet sitt
hjerte og sluppet Han inn. Han lærte Gud å kjenne som en som ville han vel. Vi vil med
frimodighet oppfordre alle til å følge Davids gode råd.
Da vil vi få en personlig opplevelse av den kristne tro som gir oss trygghet i hverdagen og
et evig liv. Denne skatten ligger der urørt like foran øynene på oss, smak på den!
Nå skal vi snart feire påske hvor Jesu død og oppstandelse er i fokus. Ett av versene i en
kjent salme forteller påskebudskapet med enkle ord. Dette innholdet håper vi skal være en
av de gode ”smakene” som fremkommer i andaktene på Setertjernstua. GOD PÅSKE !

Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant da livet han gav,
gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.
(tekst: Bernhard Kyamanywa. overs.: Anne Marie Brodal)

Årsmøte 7. mars 2011
Igjen var det tid for årsmøte i stiftelsen, denne gang var det
Salemkirken på Lørenskog som velvilligst stilte lokale til
disposisjon.
Møtet åpnet med velkomsthilsen av stiftelsens leder, Gunnar
Førland. Salems sanggruppe ”Jubel og Fryd” sang deretter 2 fine
og evangeliske sanger, ”I skyggen av det kors der vil jeg stå” og
”Jesus har frelst min sjel”. Menighetens pastor ,Roger Skaug,
hilste forsamlingen med noen ord fra 1.Joh 4:7-12 med vekt på at
Gud er kjærlighet. Han vil oss alt godt og gav sin eneste Sønn til
frelse for hele verden. Vi som har opplevd dette, kan vise det til
andre gjennom våre liv.
Det formelle årsmøtet startet med 19 fremmøtte, et antall som
har vært tilnærmet konstant de senere år.
Vi skal her referere litt fra årsmeldingen for 2010 som i
avslutningen konkluderer med følgende: ”Ser vi virksomheten
under ett i 2010 opp mot visjon og formål, kan vi si oss godt
fornøyd med året. Det er å karakterisere som et normalår uten de
store endringer eller utfordringer”.
Det har vært avholdt 6 styremøter, Økonomien viser et
årsresultat på – kr 14 201. Årsaken til det negative tallet skyldes
vesentlig avskrivning på eiendelene våre, det utgjør kr 33 708.
Gavene hadde en svak økning fra 2009, økt utleie var også
tilfelle. Salgsinntektene i kiosken var nær 15% større enn forrige
år, mest pga en god vintersesong. Men økt salg medfører også
økte utgifter til varekjøp.
Stiftelsens egenkapital er nå oppjustert til kr 200 000, en dobling
fra tidligere etter pålegg fra revisor.
Som nevnt, vintersesongen var meget bra med ekstra-åpent
søndagene i jan. samt en del lørdager. Skiforholdene var flotte.
Ellers har antall besøkende variert med vær og føre.
Blåbærstevnet var vellykket, noe lavere deltagelse enn tidligere,
men med en del nye ansikter.
Styret er spesielt fornøyd med at RETO-stiftelsen benytter stua
og bidrar med arbeidskraft og andaktsholdere.
Fellesdugnaden 29. mai var meget bra med 13 deltagere og mye
godt arbeid ble utført.
Men det merkes at bygninger og tekniske installasjoner krever
mer vedlikehold. Det rettes en spesiell takk til byggansvarlig
Trond Woll for de mange dagsverk han legger ned der ute.
Å finne frivillige til å stille som andaktsholdere og/eller vertskap er
til tider meget krevende, men etter mange timers innsats går
denne kabalen etter hvert opp.
Hornsignalet har som i tidligere år kommet ut 4 ganger med et
opplag på ca 500 stk. Det defineres som stiftelsens viktigste
kontaktorgan til interesserte og besøkende.
Men internettsiden vår: www.setertjernstua.no blir også mer og
mer viktig for informasjoner osv.

Diverse bilder fra årsmøtet.

Styret vil takke alle bidragsytere. Uten frivillige gaver ville det
vært vanskelig. Men minst like viktig som penger er alle som
ber for virksomheten og sprer kunnskap om stua.
Dette var korte trekk fra årsmeldingen. Årsmøtet fortsatte
deretter med å behandle forslag til nye vedtekter for stiftelsen,
de gamle var fra 1994. Det er noe innhold som må fornyes og
ikke minst tilpasses mot Stiftelsesloven fra 2005. Styret vil
arbeide videre med utforming av endelig tekst.
I virksomhetsplanen for 2011 inngår gjennomføring av fellesdugnaden, også andre vedlikeholdsoppgaver ønskes utført.
Valgkomiteen hadde heller ikke i år en vanskelig jobb, alle som
stod på valg ble gjenvalgt med akklamasjon. Men
valgkomiteen er oppmerksom på at rekruttering av yngre
personer inn i tjenesten må bli en viktig oppgave fremover.
(Styrets gjennomsnittsalder er vel 66 år, Red. komm.). Vi vil
komme med en styrepresentasjon i neste nr av Hornsignalet.
Årsmøtet ble avsluttet med en velsmakende bevertning
tilberedt av styret.

Leder har ordet:

Alle vi som arbeider med organisasjonsarbeid,
det være seg i menighet eller i frivillige lag og
organisasjoner, vet at å få noen til å stille til styreverv
er vanskelig. De aller fleste sier det er problematisk å
binde seg til faste verv, man har jo familie, hus, hytte eller andre
gjøremål. Sant nok for de aller fleste av oss.
Slik var det ikke for Setertjernstiftelsen ved årets valg på
styremedlemmer. Styremedlemmer som gikk ut av styret sa alle ja
til å fortsette uten å nøle. Valgkomiteen hadde derfor en enkel
oppgave. Takk til dere som sa ja til å fortsette. Takk for trofasthet
for at dere tok nok en periode. Perioden har vart i mange, mange
år for de fleste av dere !
Takk også til Salemkirken som sa ja til å stille med lokale,
sangkrefter og taler ved årets årsmøte. Setertjernstiftelsen er dypt
takknemlig for all velvilje og krefter dere bruker på oss.
Tradisjonen tro har dere i alle år stilt med talekrefter ved
andaktene i Stua og i årevis vært ”kjøkkengjeng” på
Blåbærstevnet. Vi møter nok dere igjen ved året stevne 21.
august. Takk !
Jeg vil også takke dugnadsgjengen som holder Seterjernstua
åpen hver lørdag og søndag i januar utenom fastsatt
åpningssesong. Køen foran serveringsdisken har vært lang og
mange takknemlige skiløpere har følt det godt å komme til en varm
stue for å ta en pust i bakken. Dere skaffer oss velvilje og noen
overskuddskroner til driften.
Men ikke minst: Takk til alle dere som følger oss med forbønn
Gunnar Førland

Bokomtale
Det er nylig kommet ut en
bok: ”Smak av Oslomarka”
på Kulturforlaget.
Forfattere er Ola Einbu og
Øystein Søbye.
Det er en nydelig bok med
tekst og flotte bilder.
Boka kan fungere som en
turguide for hele Oslomarka. Den inneholder
presentasjoner av i alt 28 markastuer hvorav
Setertjernstua er en av disse. Vi har fått hele 4 sider
med tekst og bilder og overskriften er: ”Smak av
andakt”. Artikkelen er positiv og av bildene vil vi
spesielt fremheve det som er tatt fra fly. Der en nytt å
se stua i fugleperspektiv fint plassert mellom vann og
skog.
Vi har mottatt ett eksemplar av boken. Den ligger i stua
beregnet til gjennomsyn for våre besøkende.
Boken er for øvrig til salgs hos distriktets bokhandlere,
koster kr 348,- og vi vil anbefale folk å kjøpe den.

Dugnad lørdag 21.mai.
Denne dagen inviterer vi alle som har anledning til
å være med på årets dugnad fra ca kl 1000 og
utover så lenge du ønsker.
Det er i hovedsak innvendig rengjøring av stua og
generell rydding i området rundt som står på
programmet. Vi håper på brukbart vær, da blir
dagen enda triveligere. Notèr datoen i kalenderen
allerede nå. Vel møtt.

Folk på søndagstur

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

Gjest 06.03.11:
Tom Eriksen (61), Lørenskog
Hvorfor er du kommet hit i dag?
Flott vær til en god skitur, ønsket også å være
tilstede under andakten
Er du her ofte?
Noen ganger i året, kunne gjerne vært oftere.
Hva synes du om stedet?
Et flott sted med en ypperlig beliggenhet.
Vil du anbefale oss til venner og kjente?
Ja, det gjør jeg allerede.
Noen tips som du ønsker å gi oss?
Ingen spesielle, men i dag var det for varmt inne!
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen
gang.

Jonatan (Jhoni) Lozano fra Reto holdt andakt 13.03.
Våre spanske venner måtte lære seg å gå på ski for å
komme til Setertjernstua nå vinterstid, imponerende!

Liste over andaktsholdere
for våren/forsommeren:
03.04. Retostiftelsen
10.04. Trond Larsen
17.04. ??
24.04. ??
01.05. Retostiftelsen
08.05. Vera G. Adolfsen
15.05. Gunnar Førland
22.05. Jorunn Kind
29.05. Gunvor Rekstad
05.06. Retostiftelsen
12.06. Bjarne Slyngstad
19.06. Unni Skarholm
26.06. Liv Strøm Lilley
Palmesøndag 17.04. og 1. Påskedag 24.04. har vi
foreløpig ikke noe navn på listen.
Andakten begynner kl 12.30 og har en varighet på
ca 20 – 30 min. inkl fellessang.

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 10. nov. 2010 – 28. febr. 2011
Nov. 10, siste halvdel. (kr 5 714,-)
HV 200, GF 164, JS 300, IOGT Lørenskog 5 000,
Gave i stua 50.
Des. 10. (kr 9 005,-)
APB 200, EB 255, SDH 300, AHA 250, GO 250, TT
500, KM 200, RMB 200, MHF 100, GB 200, ATT 200,
HSH 200, MCR 200, DE 200, LKT 200, BL 400, KS
500, EO 100, MN 200, SM 200, HM 200, AD 200,
ETBB 100, RO 200, MCS 500, TF 400, TBB 500, NN
200, RC 100, LSL 200, NN 200, RG 200, JAH 150,
RH 200, ÅMB 200, HK 300.
Jan.-Febr. 11. (kr 4 150,-)
OSL 500, RK 300, GH 200, GL 100, AH 100, EW 100,
OH 500, JKH 500, KSHS 100, MB 300, BEL 300, RG
150, SAH 200, JS 300, Betel Rælingen 500.
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 er kopiert på Skedsmo videreg.
skole, Tilrettelagt opplæring.
Stiftelsen kan også kontaktes via:
Setertjernstiftelsen
Postboks 259, 1471 Lørenskog
Bankgiro 70504200203 / 78770875152
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.

