
  

 
Det gamle testamentet presenterer for oss Israels to første konger. Utvalgt av Gud var de begge, 
salvet til tjeneste. 
Saul, et hode høyere enn alle andre, en bredskuldret og sterk kriger. Selvsagt ble han valgt til Konge. 
For et spennende oppdrag, så mye man kunne få utrette! Men med makt og maktmidler trengs det 
karakter for å handle rett. Saul hadde det ytre, og ønsket å lykkes. Men tiden brukt med Gud, sin 
oppdragsgiver, ble dessverre nedprioritert. Der han kunne fått bygget sin karakter stødig, brukte han 
ikke tid. Dermed ble døren til andre rådgivere åpnet. 
David var ung, ikke den som folk tenkte «Konge» når de så han. Men han ble utvalgt av Gud lenge 
før det var synlig for alle hva han hadde i hjertet sitt. Han bevarte sitt hjerte, han stolte på Gud, han 
bygget sin karakter. Han ble valgt og salvet til Konge mens Saul enda satt på tronen. Og dette gikk 
ikke David til hode, han stilte seg ydmykt i rekken og ventet til Gud gav han tronen. 
 
To menn med samme oppdrag, de to taklet utfordringene helt ulikt. De hadde begge dager med 
seire, nederlag og frykt, de hadde muligheter og benyttet dem forskjellig.  
Bare en av dem gikk til Gud med alt. David valgte å respektere Guds «timing» i alt og behandlet 
Guds utvalgte: Saul, med den respekt Gud fortjener. Han så på Saul gjennom Guds øyne. For så 
man direkte på Saul kunne en nok finne mange grunner til å diskvalifisere han fra rollen som Konge 
og Salvet, men David så først og fremst til Gud. 
 
Bønn:  
Gud, gi oss alle det synet at vi ikke dømmer og handler etter «her og nå», men holder oss til dine 
sannheter og dine løfter. At vi lever rett for vårt eget liv, selv om ondt blir gjort imot oss på alle kanter. 
Kanskje ikke direkte «ondt» engang, bare glemt eller oversett, ansett som uviktig. Gud, hjelp oss å 
beholde karakteren og styrken som holder oss stødig og oppreist. Amen. 
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En Saul og 
en David 

 
Andakt av Laila Egeli Austeng, 

pastor i Sentrumkirken Strømmen, 
på Setertjernstiftelsens  årsmøte 

mandag 25. februar 2013 

 



  

 

ÅRSMØTE 
 
Årsmøte ble avholdt mandag 25. febr. 2013 på 
Sentrumkirken, Strømmen. Det var sendt ut innbydelser til 
menigheter og friluftsorganisasjoner i nærliggende 
kommuner og andre med interesse for Setertjernstiftelsen.   
Gunnar Førland ønsket de fremmøtte velkommen. Til 
fellessangene, Store Gud.. og Navnet Jesus.., spilte Per 
Kristian Lachmann piano. Christine Andreassen bidro med 
3 solosanger. Andakten ble holdt av Laila Egeli Austeng, 
pastor i Sentrumkirken. Hun hadde som tema En Saul og 
en David og den gjengis på førstesiden her i Hornsignalet. 
 
Årsmøtet startet etter matserveringen og det var 19 
stemmeberettigede tilstede.  Gunnar Førland ledet også 
dette og gjennomførte møtet etter den oppsatte agenda. 
Alle saker ble godkjent, det var bare mindre kommentarer 
eller spørsmål til noen av enkelte punkter. 
Styrets arbeidsplan for stua ble presentert, vedlikehold er 
et stikkord her. 
Valgkomiteens leder Per Bjortjønnli ledet årets valg, det 
ble raskt gjennomført da alle tok gjenvalg. Styret ble 
presentert i forrige nr av Hornsignalet, tas derfor ikke med 
her. 
For øvrig finnes noen kommentarer til årsmøtet på neste 
side i spalten: Leder har ordet. 
Vi ønsker å ta med noen stikkord fra årsberetningen for 
2012.  Det vil sikkert være en del av våre lesere som har 
interesse av dette.   
Alle dokumenter vil finnes på vår web-side under Nyheter. 
 
 

. 
 

 

Oppsummering av årsberetning / regnskap 2012: 
 

Styret. I 2012 er det blitt avholdt 5 styremøter. 
  
Økonomi. Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende: 

 2012 mot  2011 
Gaver 71 330,00 91 644,00 
Salg i kiosk 46 367,00 82 348,00 
Utleie  600,00 4 500,00 
Renter 7 643,00 6 035,00 
Andre inntekter            0,00 10 486,00 
Sum inntekter 125 940,00 195 013,00 
   
Sum utgifter 147 469,00 132 843,00 
   
Overskudd/underskudd - 21 529,00 62 170,00 

 

Status. Året 2012 var ikke så snørik som 2011, derfor noe mindre 
besøk av skiløpere. Besøket ellers varierer med vær og føre. 
Mange er takknemlig for å finne stua åpen selv om det snør, 
regner eller er solskinn. 
Fellesdugnaden 2. juni hadde mindre oppmøte enn tidligere, 
derfor kunne ikke alle arbeidsoppgaver gjennomføres. 
Også på Blåbærstevnet 26. aug. var fremmøtet mindre enn 
vanlig, dette kan bero på ustabilt vær med regn i lufta. 
Det merkes at bygninger og tekniske installasjoner krever mer 
vedlikehold etter som årene går. 
 

Avslutning. Styret vil takke alle bidragsytere. Minst like viktig som 
penger er alle som ber for virksomheten og sprer kunnskap om 
stua.  
En spesiell takk til RETO-stiftelsen som benytter stua mye og 
bidrar med arbeidskraft og andaktsholdere. 
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De fremmøtte studerer årsmøtedokumenter med stor interesse 

 
 

 

     
Christine Andreassen 

 

 
Laila Egeli Austeng 

 

 

 
Gunnar Førland 

 



  

Det var med en god følelse jeg gikk hjem fra 
årsmøtet i Setertjernstiftelsen i Sentrumkirken.  
De obligatoriske årsmøtesakene tok heldigvis 
liten tid, deretter god forkynnelse og fin sang 
som gjorde godt. 

Takk til Sentrumkirken for at vi fikk legge vårt årsmøte til 
dere i år og for at dere bidrog med tale, sang og musikk! 
 

Under årsmøtet tok jeg i å tenke på at dette var jo som et 
vanlig kristelig møte. Møtedeltakerne kommer fra forskjellige 
trossamfunn med små nyanser i utøvelsen av den kristne 
tro. Fellesskapet i Kristus sveiser oss likevel sammen til en 
enhet der vi har et felles mål om å nå himmelen samt stor 
tro på at Setertjernstua er et viktig redskap for å styrke 
besøkende i sin tro og også nå ut til de ufrelste. 
   
Takk til dere som møtte opp på årsmøtet uten å «være 
nødt», dere gir oss inspirasjon og mot! 
Takk til alle dere andre som bidrar til å holde Stua åpent i 
rammen av en lun og varm stue preget av vennlighet og 
omsorg. Vi trenger dere alle med oppgaver av ulik karakter. 
Dere skal vite at det er mange fornøyde besøkende som 
takker for at Stua finnes!  

Vennlig hilsen 
Gunnar Førland 

 

 

Leder har ordet: 
 

 

 

     . 

  Folk på søndagstur 
   Denne faste spalten utgår dessverre i dette nr. 
 

 

 

Gaveutvikling i stiftelsen 

 
Kurven over viser innkommende gaver i perioden 1996 -2012. De 
siste 12 årene har snittet vært rundt 80 000 kr. Siden driften av 
Setertjernstua i all hovedsak er basert på disse ”inntekter”, håper vi 
at våre mange givere fortsatt vil stå med oss de kommende år. 
Som omtalt i årsberetningen krever bygningene og de tekniske 
installasjonene mer og mer vedlikehold etter som årene går. Også 
forbedringer er nødvendig, f.eks. er det behov for å gjøre noe med 
toalettforholdene. Så vi håper at kurven vil peke oppover igjen 
fremover. 
 

 
 

Dugnad lørdag 25. mai. 
 

Vi håper at mange har anledning til å være med 
på årets dugnad fra ca kl 1000 og utover 
lørdagen så lenge det passer. 
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 helt maks.  Notèr datoen i 
kalenderen nå. Vel møtt. 

 

Liste over vårens andaktsholdere:  
 

31.03  1. påskedag er stua stengt 

01.04.  Kai Bjørntvedt (2. påskedag) 

07.04. Reto 

14.04.  Jørund Asle Holme 

21.04. Trygve Bekkesletten 

28.04. Liv Strøm Lilley 

05.05. Reto 

12.05. Jorun Kind 

19.05. Anita Hykkerud (1. pinsedag) 

26.05. Olav Strøm 

02.06. Reto 

09.06.  Are Seierstad 

16.06.  Gunvor Rekstad 

23.06. Gunnar Førland 
 

Andakten begynner kl 12.30 og har en 

varighet på 20 – 30 min. inkl sang. 

 

Nasjonalpark i Østmarka?? 
I juninummeret i fjor skrev vi litt om forslaget fra Østmarkas 
venner om en nasjonalpark i Østmarka. Stua vår vil bli liggende 
innenfor grensene etter de første kartskissene. 
Fra Nationen 22.02.2013 sakser vi følgende ang utviklingen i 
denne saken: 
Forkjemperne peker på at det sentrale østlandsområdet mangler 
en nasjonalpark, og at Østmarka har det største såkalt 
inngrepsfrie området på Østlandet. 
Mens byrådet i Oslo er positive til nasjonalparkplanene, er 
skepsisen stor blant ordførerne i Akershus-kommunene 
Rælingen, Lørenskog, Ski og Enebakk. 
«Markaloven er streng nok. Jeg forstår ikke helt hvorfor vi skal ha 
en nasjonalpark i marka, om det ikke er for å smykke seg med en 
nasjonal reklameplakat», sier Øivind Sand (Ap), ordfører i 
Rælingen. 
Ordfører Åge Tovan (Ap) i Lørenskog vil ikke avvise videre 
utredning, men er likevel skeptisk til å verne mer enn i dag. 
«Østmarka fungerer utmerket godt med Markaloven. Nytt vern 
kan begrense tilgjengeligheten». 
Miljøvernministeren vil ikke presse nasjonalpark på de motvillige 
kommunene utenfor hovedstaden. «En nasjonalpark er avhengig 
av at kommunene ønsker det», kommenterer statsråden via sin 
informasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen. 
Skogeierne i området har også engasjert seg mot planene og er 
svært skeptiske til den strenge naturforvaltningen nasjonalparker 
skal ha. 
Østmarkas Venner vil fortsette arbeidet for nasjonalpark. 
 

 



  

 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, 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 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 det nyeste til salgs i kiosken vår, utgitt av Østmarka orienteringsklubb i målestokk 1 : 30 000. 

 

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 desember 12 – februar 13. 
 
Des.12. (kr 10 874,-) 
DE 200, BL 500, AM+OS 200, GO 300, MCS 200, TB 
150, RO 200, RMB 200, RGE 150, JB 250, AH 150, 
RGG 100, BB 300, ED 200, EHL 150, KB 300, HFK 
200, HSH 200, ATT 200, BØ 100, ALAA 200, SAA 
249, STA 250, OSL 250, MR 200, JØN 500, HK 300, 
EW 100, OH 1000, Aha 500, AH 200, RC 100, NN 
200, TT 1000, RW 200, BRØ 200, LF 250, AB 200, TF 
400, EB 255, Gave i stua 70.  
 
Jan. 13. (kr 1 900,-) 
KSHS 100, ÅW 200, NN 200, ESJ 100, MTØ 200, KM 
200, SK 200, ROM 100, BJK 200, HV 200, AD 200. 
 
Febr. 13. (kr 4 441,-) 
BL 500, MMF 200, DE 200, GN 100, MHF 100, GF 
180, Losje Lørenskogs Fremtid 3000, Gave i stua 500.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bildene er tatt av Steinar Rosseland 


