
  
 
 
 
 
 

Vi skal verken gjøgle bort sorg eller lukke øynene for vanskeligheter. Heller ikke lure oss 
selv til å tro at hverdagen bare skal være lys. For slik er det ikke. Jesus løfter frem at vi 
skal være ærlige mot Gud, oss selv og selve livet, la oss kalle dette en ærlighetsteologi.  
Vi skal si det som det er og som det føles. Leve ærlig både i sorg og glede. Hos Gud kalles 
vi til ærlighet med våre liv.  
 
Livet er for de fleste ikke bare en lystseilas, det kan virkelig storme. Da er det godt å ha 
troens ankerfeste, noe som holder. 
Vi kan sitte ved sjøen og se båter som ankrer opp for kvelden, ofte pga vind og uvær. Det 
kalles at båtene ligger på svai. En båt som ligger på svai, har et sikkert ankerfeste, den kan 
bevege seg rundt og er da lite påvirkelig mot vind og uvær. Slik må også vi mennesker ha 
et trygt og sikkert ankerfeste i våre liv for å kunne møte livets vind og bølger. 
Den kristne tro peker på forankringens mulighet, med feste i noe stabilt og bestandig, 
uansett ytre omstendigheter. For det hender at bølger og vind slår kraftig mot vår lille 
livsbåt slik at vi ikke vet eller ser retningen i livet. 
Når det så stilner, da oppdager vi at ankerfestet holdt også da vi holdt på å gi opp – eller 
endog hadde gitt opp. Troens ankerfeste holdt, ikke troen min, men ankerfestet. 
 
Troens ankerfeste er den seirende og oppstandne Kristus. Han som heller ikke ble spart for 
lidelse, smerte og motgang. Mitt livs håp er knyttet til den levende og oppstandne Jesus 
Kristus og ikke til min svake eller sterke tro. Og vi skal alle få ha et levende håp over livet 
vårt. Det samme håpet vil også være en trygg realitet i den siste time.  
 
Dette er et redigert utdrag av andakten til Nils-Tore Andersen på Blåbærstevnet 26.08.12. 

 
Shofar-horn 
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Livet, Troen og 
Håpet 

 
Hebr. 11: 1-3. Troen er sikkerhet for det som 
håpes, visshet for ting en ikke ser. For sin tro 
fikk mennesker i gammel tid godt vitnesbyrd. I 
tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, 
og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige. 
 
Hvis vi kan se storheten i hverdagen, da blir 
selve livet rikt. Men dagene er ikke bare lyse 
og glade. Utfordringene kan være store for 
foreldre med barn, for syke, for arbeidsledige, 
for gamle og for oss alle sammen. 

 
Nils-Tore Andersen 



  

       Blåbærstevnet 2012  
 
Vi håpet at vårt 7 år gamle provisoriske regntak over 
verandaen kunne ligge ubenyttet enda et år. 
Men dessverre, vi valgte å rigge det opp da himmelens 
sluser var ganske åpne fra morgenen av. Men etter hvert 
lettet det og mens stevnet pågikk var det faktisk opphold.. 
Været medførte et noe mindre oppmøte enn tidligere, ca 
35 stk, men kvaliteten på stevnet var det samme, i god 
tradisjonell stil. 

 Gunnar Førland, leder i stiftelsen, ønsket velkommen 
presis kl 1200. Pga usikkert vær og mindre besøkende ble 
det holdt innendørs, men med åpen verandadør.  

Regntaket over verandaen lunet noe for vær og vind 
 

 

Første fellessang ”Kjenner du det skjønne Jesu-navnet” var 
en fin åpning før Jorunn Austveg innledet med bønn for 
dagen. Hun minnes også Michael Daniel Kristiansen som 
døde i sommer. Han var en av pionerene i stiftelsens første 
år, se eget minneord på neste side. 
Steinar Rosseland fokuserte i sin historiske oversikt på 
innvielsesdagen for 15 år siden, 31. aug. 1997. Han siterte 
bl.a. litt fra en artikkel fra denne dagen i daværende avis 
”Lørenskog Vel”. 

     
      Gunnar Førland                   Jorunn Austveg 

Hele familien Hykkerud: Julie, Jakob, Rebekka, Hanna, 
Anita og Dan Levi stod for flotte musikalske innslag både 
som gruppe og som ledelse av fellesangene. 
Dagens andakt ble holdt av Nils-Tore Andersen, en kjent 
og kjær lørenskoging, men også benyttet over det ganske 
land som en meget dyktig organisasjonsleder. Overskriften 
på andakten var ”Livet, Troen og Håpet” og vi gjengir et 
utdrag på første side. 
Vi takker Nils-Tore for at han besøkte oss denne dagen.  
 Kjøkkengjengen i en pause: Bjørn, Kai og Thor-Cato 
 

Reto-stiftelsen er en organisasjon vi har et meget godt 
samarbeid med og vi fikk en hilsen av Danijel fra Kroatia 
og Vlado fra Bulgaria. Begge snakker imponerende godt 
norsk og de uttrykker stor glede over å kunne benytte 
Setertjernstua i arbeidet deres med å hjelpe 
rusmisbrukere til et bedre liv. Se for øvrig ”Leder har 
ordet”. 
”Navnet Jesus …” var siste fellesang og den påfølgende 
kollekt innbrakte kr 2 137. Styret øker dette fra egen kasse 
til kr 5 000 som i år sendes til Evangeliesenteret. 
Kjøkkentjenesten ble som vanlig utført av Salemkirken 
Lørenskog. I år var det 3 meget dyktige mannfolk, Bjørn, 
Thor-Cato og Kai som gjennomførte den i fin stil. Det var 
kaffe og vafler, pølser i brød eller lompe, mineralvann og 
sjokolade som de hadde å by på. 

 
Hele familien Hykkerud deltok med sang og musikk 
 

Også i år ble det som siste programpost, mulighet å delta i 
en uhøytidelig konkurranse og 3 lag stilte sporty opp, barn 
og voksne. Etter god innsats på alle 4 postene ble alle 
belønnet med premier fra Bok og Media Lillestrøm. 
En stor takk til alle som deltok og som gjorde at også dette 
Blåbærstevne ble et godt stevne.  
Det ble en søndag med Jesus i fokus både i tale og sang. 
Slike gode samlinger gir stiftelsen styrke og frimodighet til 
å fortsette virksomheten da vi tror at Setertjernstua og 
dens aktiviteter kan være til hjelp og glede for mange 
mennesker. 

    
Danijel fra Kroatia og Vlado fra Bulgaria hilste fra 
Retostiftelsen. De var i alt 5 deltagere på stevnet 

 



  Minneord Leder har ordet: 
 
Michael Daniel Kristiansen døde 2. juni, 89 år gammel.  

Setertjernstiftelsen har et tredelt 
formål: Drive en markastue preget 
av kristen nestekjærlighet, bruke 
Setertjernstua til å forkynne Guds  

Han ble ansatt som adm. leder i Blå Kors - Oslo krets i 
1976.  Han ble da sjefen for Odd Olaf Austveg og en 
svært positiv sjef som bl.a. deltok i etablering av 
Kontaktsenteret i Blå Kors Oslo og senere 
Setertjernstiftelsen.  Om ikke Daniel og kretsstyret 
hadde vært så positive, hadde disse etableringene ikke 
blitt noe av. Daniel og hans kjære Justine var flere 
ganger med oss i den gamle brakka ved Setertjern. 

Ord samt at Stua skal være et middel i arbeidet 
med rehabilitering av mennesker med misbruk-
problemer.  
       Den siste målsettingen har kanskje vært den 
vanskeligste å oppfylle etter stifter Odd Olaf 
Austvegs bortgang og hans utrettelige arbeid 
med rehabilitering av rusmisbrukere.  

Daniel hadde et varmt hjerte for alle, han hadde også 
erfaring som tidl. frelsesoffiser. Senere arbeidet han for 
Kristenfolkets Edruskapsråd, og som generalsekretær i 
Kristelig Folkeparti.         De besøkende på årets Blåbærstevne kunne 

ikke unngå å bli grepet av vitnesbyrdet fra to av 
deltakerne fra Reto-stiftelsen. Danijel fra Kroatia 
og Vlado fra Bulgaria fortalte om sin vei ut av 
rushelvetet med hjelp av Jesus. De poengterte at 
Setertjernstua er et godt og tjenelig middel i det 
arbeidet de driver.  

I Blå Kors ble Daniel til pensjonsalder. Etter 
pensjonsalderen var han bl.a..aktiv i Turistkirken i 
Benidorm. 
Setertjern vet jeg han ba for og fulgte med på helt til det 
siste, vi snakket sammen i telefonen ved juletider. 
Daniel møtte døden med verdighet etter et langt og rikt 
liv..  "Alt Guds folk er mitt folk" arbeidet Daniel etter, ord 
til etterfølgelse. 

       Det er også gledelig at Reto for en snau 
måned siden, brukte Stua en helg som leirsted 
for ca 20 ungdommer fra Follo som forebyggende 
tiltak Styret er glade for at Stua brukes på denne 
måten i tråd med målsettingen. Vi er også 
takknemlig for at Reto forestår andakt og 
kioskdrift en gang i måneden.  

Vi lyser Guds Fred over hans gode minne. 
Jorunn Austveg 

Høstens andaktsholdere: 
Takk Reto og Guds velsignelse over arbeidet 
som dere driver ! 

 
16.09  Trygve Bekkesletten 

    Gunnar Førland 23.09. Hans Petter Østreng 
 30.09. Jorun Kind 

07.10. Reto 
14.10. Jørund Asle Holme 

     . Folk på søndagstur 21.10. Liv Strøm Lilley 
 28.10. Dag Ermesjø Her er en fast spalte hvor 

tilfeldige gjester får noen 
enkle spørsmål hvordan 
de opplever Setertjern-
stua på en vanlig søndag. 

 04.11. Reto  
11.11. Trond Larsen  
18.11. Kai Bjørntvedt  

 25.11. Gunnar Førland 
  
 Andakten begynner kl 12.30 og har en 

varighet på 20 – 30 min. inkl sang. Gjest den 26.08.12 (Blåbærstevnet):  
   Magny Tømte fra Lillestrøm 
Hvorfor er du kommet hit i dag?  

Ble invitert av Jorunn Austveg, vi var gode venner med 
henne og Odd Olaf fra mange år tilbake. 

Er du her ofte? 
Det er første gangen jeg er her, har nå bodd en tid på 
Lillestrøm og har ønsket å komme hit. 

Hva synes du om stedet? 
Fantastisk fint sted og godt stevne, var så fint å høre i 
dag at vi setter spor etter oss på flere måter. Det er 
viktig at disse sporene er gode, 

Vil du anbefale oss til venner og kjente? 
Ja det vil jeg gjerne gjøre. 

Noen tips eller korrigeringer som du ønsker å gi oss? 
Dugnadsgjengen den 2. juni var ikke så stor i år, 
bare 4 stk. Vi måtte prioritere oppgavene, noen 
saker måtte utsettes til en senere anledning. 

Det ser ut som alt fungerer veldig bra, fortsett i samme 
stil. 

Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang. Fra venstre: Svein, Steinar, Arne T og Arne H. 

 



  
 Gaver 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. 

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 2012 

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. 

Juni 12. (kr 8 480,-) 
EB 255, SR 400, LSL 200, DE 100, RGE 100, TT 
1000, ROM 100, MSLB 200, NN 100, NN 200, GÅAA 
500, OSL 500, GO 200, MHF 100, RO 200, NN 250, 
LT 200, SM 100, AD 200, GH 200, AJH 100, SK 400, 
ATT 300, EB 200, IV 100, LS 200, AH 200, AHa 275, 
BJK 100, HV 200, OOF 1000.  

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. 

Skogblomsten Juba 300  
 Ansvarlig for bladet: Gunnar Førland. 
Juli 12. (kr 12 500,-) Redaktør: Steinar Rosseland 
OH 200, HSH 200, RIG 200, AH 150, HFK 250, RG 
100, SU 500, TLAa 200, TF 400, HSHS 100, ME 200. 

Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og 
Steinar Edsbergløkken,  
Bladet kopieres på Skedsmo videreg. skole, 
Tilrettelagt opplæring. 

Oslo Lille Indremisjon 10 000. 
 

 Aug. 12. (kr 1 700,-) 
Stiftelsen kan også kontaktes via: SSB 500, OMK 200, SK 200, BL 500, JS 300. Setertjernstiftelsen  Postboks 259,  1471 Lørenskog 
Bankgiro 7050 42 00203 / 7877 08 75152 
Internett:  www.setertjernstua.no 

Bildene er tatt av Steinar Rosseland 

 
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. 


