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«Han måtte dra til
Jerusalem»
Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for
disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de
eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide
mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle
han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å
irettesette ham: ”Gud fri deg, Herre! Dette må ikke hende
deg.” Men Jesus snudde seg og sa til Peter: ”Vik bak meg,
Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som
Gud vil, bare for det som menneskene vil.” Mt. 16.21-23
Det var viktig for Jesus å få fortalt disiplene, ikke bare en gang, men hele tre ganger før sin død, at ”han måtte dra til
Jerusalem”. Det dreier seg om selve nerven i Jesu komme til jord! Seieren over Satan og soningen av all verdens synd,
skjer ved at Gud åpenbarer sin kjærlighet i en sårbarhet som får oss til å steile. Det kan se ut som Guds og Jesu avgjørende
nederlag for døden og mørkemaktene! Peters bryske opptreden i teksten fargelegger så til de grader hvor uforståelig dette
fremstår for oss mennesker. ”Gud fri deg Herre! Dette må ikke hende deg”
Men det var derfor han kom til jord. Det var derfor han gikk til Jerusalem. Det var derfor han i lidelse og død viste sin
sårbarhet. Det var derfor han ble reist opp fra de døde og seiret over Satan og ondskapen. Det var for å legge til rette for en
ny himmel og en ny jord! Det var for oss! Og det var for Peter - en skikkelse som har min største sympati! For dette var ikke
den eneste gangen han gikk i baret! ”Høyt å flyve, dypt å falle”, var på mange måter typisk for Peters liv! Stor i kjeften var
han også! Det kom vel med i hans sterke stunder, som da han like før her stod frem som en gudbenådet leder og frimodig
bekjenner av Jesus som Guds Sønn! Men den samme store kjeften gjorde det desto vanskeligere å skjule sin feighet og
svakhet, sine fall og nederlag!
Den mest åpenbare av alle Peters nedturer er solid bevitnet i alle de fire evangeliene! I en trengt situasjon under påskens
drama, bannet han endog på at han ikke kjente sin kjære Herre og Frelser! Og det var han som bare noen timer tidligere
hadde forsikret sin Mester, at om alle de andre sviktet, så skulle ikke han, selve klippen, svikte! ”Om jeg så må dø med deg,
vil jeg ikke fornekte deg”, hører vi Peter forsikre, og registrerer for øvrig et likelydende ekko fra hele disippelflokken! Og så
vet vi hvilket forferdelig svik han begikk før hanen gol for tredje gang den dramatiske langfredagsmorgenen, og Peter ”gikk
ut og gråt bittert” over sitt dypeste fall!
Men det var for slike Jesus kom til jord! Det var for slike han seiret over Satan og ondskapen! Det var for slike han led og
døde en blodig offerdød! Det var for slike at han ble oppreist til nytt liv! Vi blir vitner til det 1. påskedags morgen! Kvinnene
kom tidlig til graven og ble overveldet av oppstandelsens under! Og Markus forteller at engelen gav dem i oppdrag å hilse til
disiplene, ”og til Peter”! Tenk, særlig til Peter! Den dypest falne av disiplene er den som blir nevnt ved navn og får den mest
inkluderende hilsenen fra den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus!
Da er Jesu seier over Satan og mørkemaktene på Golgata kors også en seier for meg - med alle mine oppturer og nedturer!
Jeg kan midt i det som lykkes og mislykkes i mitt liv, likevel med frimodighet kunne si til min virkelige motstander: ”Vik bak
meg, Satan!” For Jesus gikk til Jerusalem – også for meg! Han døde og stod opp igjen – også for meg! Da er jeg Guds barn!
Jan Gaute Sirevåg

ÅRSMØTE

Oppsummering av årsberetning / regnskap 2014:

Årsmøte ble avholdt 23.02. på Betania bedehus, Lørenskog
med 19 stemmeberettige tilstede.
Det startet som vanlig med sang og andakt. Bent og Bjørnar
Berntzen stilte villig opp med sine gitarer og fremførte 4 sanger
for oss. Sykehusprest Jan Gaute Sirevåg, holdt andakten. Et
utdrag av denne er gjengitt på bladets førsteside.
Etter en god bevertning kunne leder Gunnar Førland åpne
årsmøtet. Det ble gjennomført etter den oppsatte dagsorden i
h.t. stiftelsens statuetter.
Vi tar med utdrag fra årsberetningen og regnskapet for 2014 i
spalten til høgre. Det er trolig til interesse for en del lesere.
Valget er siste punkt på dagsorden og valgkomiteen måtte jobbe
litt siden leder Gunnar Førland hadde frasagt seg gjenvalg.
Øvrige styremedlemmer som var på valg var villig til å fortsette.
Resultatet ble som følger:
Leder: Svein Aaslund, valgt for 1 år
Øvrige styremedlemmer:
Karin Edsbergløkken, gjenvalgt for 2 år
Trond Woll, gjenvalgt for 2 år
Steinar Rosseland, gjenvalgt for 2 år
Arne Thorstensen, ikke på valg, 1 år gjenstår
Øyvind Valaker Hektner, ikke på valg, 1 år gjenstår
Varamedlemmer:
Jorunn Austveg, gjenvalgt for 1 år
Svein Kopperud, gjenvalgt for 1 år
Hans Undelstveit, ny, valgt for 1 år
Alle dokumenter fra årsmøtet er å finne på vår web-side.

Styret. I 2014 er det blitt avholdt 4 styremøter.
Økonomi. Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende:
2014
mot 2013
Gaver
58 697,00
77 150,00
Salg i kiosk
45 513,00
71 907,00
Utleie
800,00
0,00
Renter
6 138,00
7 733,00

.

Bent og Bjørnar Berntzen deltok på årsmøtet
med fin sang og musikk.

Sum inntekter

111 148,00

156 790,00

Sum utgifter

160 949,00

148 175,00

Overskudd/underskudd

- 49 801,00

8 615,00

Året 2014 hadde en kort skisesong, derfor det salget i kiosken
betydelig mindre enn året før. Gaveinntektene er også en god del
lavere. Dette har resultert i et inntektsfall på ca. 45 000 kr.
Det som gjør det største utslaget på økte utgifter er to ting: en
større service på snøskuteren samt en utredning for forbedring av
toalettforholdene. Avskrivningen på bygninger etc. er dette året
på ca. 36 500, dette defineres også som en utgift
regnskapsmessig. Torvtaket for uthuset med tilbehør, i alt ble det
ca 29 500 kr, er ikke ført som utgift, men som en verdiøkning av
bygningene, dette etter råd fra revisor.
Alle forsikringer er overført til Knif Trygghet Forsikring. De er blitt
bedre og rimeligere enn i den tidligere avtalen
Status. Som nevnt over var skisesongen kort, det gir stort utslag i
antall besøkende. Ellers varierer dette med vær og føre. Mange
er takknemlig for å finne åpen stue om det er snø, regn eller
solskinn.
Fellesdugnaden 24. mai hadde godt oppmøte og av de planlagte
oppgaver ble de fleste gjennomført. Årets store prosjekt var
torvtekking av uthustaket, utført stort sett av Trond sammen med
sin kone Ann Christin.
Blåbærstevnet 24. aug. hadde noe lavere fremmøte enn tidligere,
ca 35 personer. Det ble et godt stevne i fint vær. Det vurderes å
flytte stevnet til første helga i sept. heretter.
Det er krevende å finne frivillige til vertskap og andaktsholdere.
For øvrig er året å karakterisere som et normalår uten store
endringer eller utfordringer.
Avslutning. Styret vil takke alle bidragsytere. Uten gaver kan ikke
stua holdes vedlike. Men minst like viktig som penger er alle som
ber for virksomheten og sprer kunnskap om stua.

Svein Aaslund orienterte årsmøtet om stiftelsens økonomiske situasjon.

.

Leder har ordet:
Takk for meg!
Etter 6 år som leder i Setertjernstiftelsen har jeg
valgt å takke av. Årsmøtet mandag 23. februar
valgte Svein Aaslund som ny leder.
Svein har lang erfaring som nestleder og kasserer og vil uten tvil
skjøtte oppgaven på aller beste måte.
De fleste i styret har svært lang fartstid. Gjennomsnittsalderen for
styret har dermed sakte men sikkert krøpet oppover samtidig som
arbeidsoppgavene har økt ved at Stua krever mer
vedlikeholdsarbeid. Erfaring er jo egentlig bra, men alle styrer
trenger fornyelse. Heldigvis har styret fått inn nye yngre krefter.
Dette gir håp!
Det har vært en stor glede å være leder for Stiftelsen. Styret
samarbeider godt og utføringen av arbeidsoppgavene har gått
automatisk. Her har det ikke vært mye mas fra leder om at nå må
«det eller det gjøres». Alle kjenner sitt ansvar og gjør mye mer enn
forventet.
Setertjernstiftelsen er tverrkirkelig og dette er også gjenspeilt i
styret. Det har vært berikende å arbeide i ett tverrkirkelig
fellesskap. Målet har vært det samme for alle: Gjøre Setertjernstua
til et redskap i Guds rikes vekst.
Noe av det aller beste er å konstatere at Stua også er viktig i
arbeidet mot rusmisbruk. Det har vært en stor glede at RETOstiftelsen bruker Stua aktivt i sitt arbeid. Dette er helt i grunnlegger
Odd Olaf Austveg ånd.
Sist men ikke minst: Takk til alle besøkende for mange hyggelige
samtaler.
Hilsen
Gunnar Førland

Dugnad lørdag 30. 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:
22.03.
29.03.
05.04.
06.04.
12.04.
19.04.
26.04.
03.05.

Øyvind Hekner
Olav Strøm
Anita Hykkerud
(1. og 2. påskedag)
Sverre Haugesten
Jorun Kind
Liv Strøm Lilley
Reto

10.05. Bjarne Slyngstad
17.05. Ikke åpent.
24.05. Trygve Bekkesletten
(1. pinsedag)
31.05. Svein Kloster
07.06. Reto
14.06. Gunvor Rekstad
21.06. Vakant

Vår nye leder Svein Aaslund overrakte blomster
til avtroppende leder Gunnar Førland med takk
for trofast innsats for stiftelsen gjennom 6 år.

.

Andakten begynner kl 12.30 og har en
varighet på 20 – 30 min. inkl sang.
.

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

.

Hans Undelstveit er ny varamann til styret. Hans er 50 år
og godt kjent med Setertjernstua etter å ha vært der en del
ganger med speidergruppen RR tilhørende Sentrumkirken
Strømmen. Vi ønsker Hans velkommen i styret.

Ovenfor ser vi noen av deltagerne på årsmøtet

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 14 – februar 15.
Des.14. (kr 8 355,-)
JDB 300, EB 255, BJK 100, RKG 150, MS 400, SR
500, TT 1000, JSB 200, JCS 200, RO 200, RPE 200,
MBU 200, TBM 1000, MHF 100, AB 200, TO 300,
BSE 100, LS 200, AGS 500, ATT 300, RC 100, KS
500, RMB 200, HRH 300, BØ 100, NN 100, AaW 200,
HSH 200, Gave i stua 250.
Jan. 15. (kr 4 950,-)
HLB 500, OH 200, EW 100, TL 200, GO 250, AD 200,
MPR 500, HKK 150, NN 100, GB 300, AH 200, MF
200, HK 500, BL 750, PR 400, LKT 200, HOV 200.
Febr. 15. (kr 2 900,-)
SR 500, AB 200, OMK 200, IB 1000, BL 500, GN 100,
JS 300, Gave i stua 100.
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: Svein Aaslund 22 21 13 68 /
934 84 221.
Hvis du er interessert i å leie stua for en
forening, lag eller lignende, ta kontakt med
Svein Aaslund, tlf.nr. se over.
Kontakt en i styret 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: Svein Aaslund
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.

