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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Des. 2017 

Velsignet jul !  Slik kan en hilsen lyde som de fleste av oss nå i førjulstiden vil motta fra slekt og venner.  Trolig så vil 

vi eller allerede har gitt den som en hilsen, enten ved et personlig møte eller å sende den via mail / sms. I tidligere tider når 
julekort ble mest benyttet, var uttrykket ofte skrevet enten foran på kortet eller i den personlige hilsenen på baksiden. 

Det er en flott hilsen både å motta og å gi videre. Men hva ligger egentlig i disse to ordene, hva er en velsignet jul? 

Velsignelse er et av de virkelig store og viktige ordene i Bibelen. Det hebraiske ordet for velsignelse, beraka, kommer av et 
ord som betyr å ønske noen lykke, velsigne. Det tilsvarende greske ordet som er brukt i NT, evlogia, kommer av et ord som 
betyr å tale vel om noen, love, prise og velsigne. Vi kan se at det dreier seg om formidling av noe godt som vi vil gi til 
mennesker vi møter både i hverdag og fest. Et hjem kan velsignes, ekteskapet velsignes i kirkelige vielser, vårt arbeid kan vi 
be om å bli velsignet, ja vi kan be om Guds velsignelse over hele vårt og andres liv. Både de hebraiske og greske ordene er 
også de samme som er brukt som uttrykk for menneskets lovprisning av Gud. På den måten knyttes Guds velsignelse og 
menneskets lovprisning sammen. Velsignelser skal vi respondere på med lovprisning.  

Det helt grunnleggende med en velsignelse, er at det er Guds velsignelse. Dette innebærer at velsignelse først og fremst 
handler om Gud og hva han gjør. 

Han velsigner oss – vi velsigner hverandre – men vi kan også gi velsignelse tilbake til Gud! Dette skjer ved våre bønner – 
gjennom våre sanger – vårt arbeid for ham – vår trofasthet og hengivenhet. 

Allerede i Mosebøkene er velsignelse nevnt flere steder. I 1.Mos.12 blir Abram velsignet av Gud.  
Den mest kjente av velsignelsene er nok den såkalt Aronittiske:  
"Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og 
gi deg fred".  

Gjennom denne formidles Guds omsorg, nåde og fred – i det hele tatt alt det som godt er, både for tid og evighet og den 
rommer alt det vesentligste. I kirken tas den med i avslutningen av alle gudstjenester, vielser og begravelser. Det er en 
velsignelse som betyr at Gud stiller til rådighet for oss alt det han selv er i besittelse av og som vi trenger. En god 
huskeregel på hvor i Bibelen den står er følgende: 4 ganger 6 er 24. Det betyr 4.Mos, 6.kap. og 24.vers. 

Men så må vi ikke glemme, den største velsignelsen er tilgjengelig for oss i Jesus Kristus, fordi han i sin kjærlighet tok på 
seg Guds dom over våre synder. Vi bør ta imot Guds velsignelse med et takknemlig hjerte og svare på den med å lovprise 
og velsigne Guds navn. 

God jul, Gledelig jul, Fredfull jul er kanskje de hilsener som benyttes mest, men en Velsignet jul er den aller beste hilsenen 
vi kan gi hverandre. I denne julehilsenen så ber vi om at høytiden som vi skal feire må bli velsignet, at Gud må være nær 
oss med sin godhet både materielt, sjelelig og åndelig. 

 Vi vil derfor med stor frimodighet sende den videre til våre lesere:            En velsignet jul ! 

 

 

Velsignet jul! 



  

 

 
 

Hytteboka høsten 2017 
(Et utdrag, innholdet er i de fleste tilfeller forkortet) 

03.09. – Blåbærstevnet. I nydelig vær ble stua’s 20 år markert. 
Bra deltagelse. Sangene var mest lovsanger, andakten ga oss 
oppmuntring på «veien hjem». Tilbakeblikkene ga oss gode 
minner. Takk for en sterk dag – sammen med kjære venner. 
- Takk for en velsignet dag. 
- Herlig gjensyn med Blåbærstevnet, sang og gleder. 
08.-10.09 – «Klubben»-styret på tur. En våt gåtur inn hit, deilig 
å komme i hus. Vi har planlagt høstens program, er blitt bedre 
kjent med hverandre og vi har bedt sammen. Uten tlf.dekning 
var uvant, men godt. Vi er takknemlig for en nydelig helg. 
10.09. – Flott å være her igjen. Takk for en fin andaktstund. 
17.09. – Første tur i høst. Fint turvær. Retur via Djupdalen. 
24.09. – Takk for hyggelig stemning og gode vafler. 
- Fin tur fra A-hus, Sandbekkstua, Bjønnåsen, Ramstadslottet 
til hit. En kort rast, så tilbake via Losby. 
01.10. – Fin hytte. 
- En flott andakt, 9 stk tilstede. Ca 20 stk innom, (Vertskapet). 
08.10. – Tusen takk for fin andakt og gode vafler. 
- Første gang på Setertjernstua. Fin søndagstur hit, vi kommer 
igjen. 
- Veldig koselig på Setertjernstua i strålende solskinn. 
- Flott dag, bare hyggelige mennesker, god andakt med 16 
tilstede. Godt å være vertskap. (Vertskapet). 
15.10. – Takk for varme, godt å sitte ved ovnen etter en tur i 
det råkalde været. Takk for en god andakt. 
- Ja her var det godt å være. 
- En fin dag, bra besøk gjennom hele dagen og flere var her 
for første gang. Takk for denne gang. (Vertskapet). 
20.-22.10. - Bønn og fastehelg. Grått ute og kjølig, men 
oppholdsvær. Dette var vår 39. helg her. Det ble noen rolige 
dager med hvile og bønn. Kun 3 besøkende på søndag. 
Tusen takk for en herlig og fredfull helg. (Vertskapet). 
29.10. – En aldeles strålende søndag med sol fra blå himmel. 
(Vertskapet) 
12.11.- Veldig hyggelig å komme hit på en fin vintersøndag i 
november. 
- Takk for en fin stund her. 
– Strålende vintervær og kaldt. Også kaldt inne siden et vindu 
stod åpent. Det ble en flott dag med hyggelige mennesker. 
(Vertskapet). 
17.-19.11. – «Loftet» har vært her i helga. Nydelig tur på 
lørdag, internasjonal samling på søndag med spanjoler på 
besøk. Takk for et fantastisk sted å være. Hilsen glade 
ungdommer fra Sentrumkirken, Strømmen. 
19.11. – En flott dag, sol og litt nysnø. 
- Vi var her. 
26.11. – Dette var koselig, tenk, stua full av barn. En flott 
andakt. Takk for i år. 
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Stiftelse eller forening? 
Styret har satt i gang en vurdering om å endre eierstrukturen for 
Setertjernstua fra en stiftelse (som vi er i dag) til en forening.  
I 1994 ble den nåværende stiftelse registrert med navnet 
«Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering». Odd Olaf Austveg var 
initiativtakeren den gang og han valgte da å opprette en stiftelse.  
Den eneste endring som er gjort skjedde i 2011. Det ble foretatt en 
revisjon av vedtektene for å få den mest mulig ajour i forhold til 
driftsformen i årene etter Odd Olafs bortgang. 

Økonomien er den primære årsak til at styret vurderer denne 
endringen. Som stiftelse må vi være registrert i stiftelsesregisteret 
og dette koster penger. Vi må også etter stiftelsesloven ha en 
autorisert revisor. Disse utgiftene beløper seg i 2017 til sammen på 
ca. 21 500 kr, det tilsvarer ca. 25 – 30% av gaveinntektene i et 
normalår. 

En stiftelse og en forening er etter lovverket like på det punkt at de 
begge «eier seg selv». Hva er så forskjellen? 

Her nevnes noen: 
o I en stiftelsens er styret det øverste organ og forvaltningen av 

stiftelsen hører til under styret.  

o En stiftelse har verken eiere eller medlemmer som fører 

kontroll med styrets forvaltning. 

o I vedtektene for en stiftelse kan det stå om årsmøte, om hva 

som skal behandles og hvem som har stemmerett. Men f.eks. 

regnskapet skal ikke godkjennes av årsmøtet, det legges kun 

fram som informasjon. 

o I en forening er årsmøtet organisasjonens høyeste myndighet, 

det betyr at det er et møte hvor alle organisasjonens 

innskrevne medlemmer kalles inn, de har både møte- og 

stemmerett. 

o En forening skal også ha vedtekter og der skal bl.a. fremgå 

hvordan årsmøtet skal gjennomføres 

o Det må føres et medlemsregister og eventuelle krav for å 

kunne bli medlem må fremgå i vedtektene. 

Som nevnt over skal en forening også ha vedtekter og de er tenkt 
å være mest mulig lik de som gjelder i dag når det gjelder formålet.  
Hvis vi vil sammenligne oss med f.eks. et bedehus så er det 
nesten alltid en forening, lag e.l. med innskrevne medlemmer som 
står som eier, ikke en stiftelse. 

På det kommende årsmøtet vil dette tas opp som en sak for event. 
å kunne gjennomføre endringen i 2018/19.  
Det vil være interessant for styret å høre meningene fra flest mulig 
av våre støttespillere, send gjerne inn synspunkter til vår 
mailadresse: styret@setertjernstua.no i god tid før årsmøtet. 
 
 

Tilbakeblikk fra høsten 1997 
I forrige nr hadde vi et stykke fra åpningsdagen av stua for 20 år 
siden. Hvordan forløp så den første høsten? Vi tar med noen linjer 
om dette, de er hentet litt stykkevis fra Hornsignalet des. 97: 

     Det var et viktig år med innvielse av Setertjernstua sønd. 31. 
aug. som høydepunkt. Vi takker Gud for helse og krefter for å 
ferdigstille hovedetasjen slik at innvielse kunne skje og utvendig 
planeringsarbeid i rimelig grad. Som vi lovet har stua vært åpen 
alle søndager etter innvielsen fram t.o.m. 30. nov. 17. 
     Sønd. 7. sept. på den første ordinære åpningsdag hadde Roald 
Andersen andakten samt ansvaret for kiosken. Det var 12 personer 
tilstede under andakten på terrassen i strålende sol. 
Godværet fulgte oss i høst, søndag etter søndag. Unntaket var 9. 
nov. med regn. Andaktene har vært godt besøkt med 23 personer 
som rekord. Den siste søndagen var det 40 besøkende.  
     Fors. neste side 
 

 

Skijeger’n 2017-18 
Også den kommende vinter har Østmarka OK satt ut 

skiposter. De står ute frem til 25. mars. Post 3 er 

plassert veldig nær Setertjernstua. Utsalgssteder er på 

G-sport Triaden, Informasjonen Strømmen 

storsenter, Mariholtet Sportsstue eller via 
www.ostmarkaok.no. Hvis du er på posten en 

lørd./sønd. og stua er åpen, da må du ta en hvilepause 

og komme innom. Vi kan by deg på vaffel og varm 

drikke til en rimelig penge. 

 

mailto:styret@setertjernstua.no


  

 
 
 
 
 
 
 
Besøkende 08.10.17:  
 Harriet Svendsen og Oddbjørn Andresen. 

Hvorfor er dere kommet hit i dag?  
   Vi hørte om Setertjernstua gjennom bekjente og så fikk vi 
   lyst til å legge søndagsturen hit i dag. 
Er dere her ofte? 
    Det er første gang vi er her. 
Hva synes dere om stedet? 
   Vi er glad for at vi har «oppdaget» dette stedet. 7 km fra 
   Losby er en helt passe søndagstur for oss. Så er det fint  
   å få med seg en andakt samt vafler og kaffe på en  
   fin høstdag ute i naturen. 
Vil dere anbefale oss til venner og kjente? 
   Vi vil absolutt anbefale Setertjernstua til flere turglade folk 
   som vi kjenner. 
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss? 
   Vi har ingen kommentarer til dette nå. 
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang. 

 

             
Når dette leses er Setertjernstua stengt, 
som vanlig avsluttes høstsesongen den 
siste søndagen i november.  Vi har all 
grunn til å være fornøyd med denne 
høsten som vi har lagt bak oss.  

Antall besøkende til andaktene kunne selvfølge vært større, 
men det virker som vi er inne i en god utvikling der. Og 
fortsatt opplever vi at nye mennesker oppdager den flotte 
stua vår midt inne i Østmarka, noe som  er veldig gledelig.  

Vi har i høst også hatt flere ungdomsgrupper som har brukt 
Setertjernstua i helgen til sine aktiviteter. De fleste av disse 
gruppene tar også ansvaret for andakten og driften av 
kiosken. Det er viktig at ungdom kommer ut i marka og blir 
glad i å bruke den, de er jo de fremtidige brukere av den 
flotte Østmarka.  Men allikevel, gjennomsnittsalderen på de 
besøkende er relativt høy.  

Jeg vil takke alle andaktsholdere og kioskpersonell som 
med deres arbeidsinnsats og gode humør har stor del av 
æren for stuas popularitet. Og så har vi alle de som gleder 
oss med gode gaver gjennom året skal også ha en stor 
takk. 

VI er nå inne i  adventstiden og julefeiringen nærmer seg. 
Jeg håper at vi alle i tillegg til forberedelser og feiring også 
får tid til å tenke på julens glade budskap: "Oss er i dag en 
Frelser født". 

Jeg vil ønske dere alle, andaktsholdere, kioskpersonell,  
givere og lesere av Hornsignalet, en riktig god jul og et godt 
nyttår. Første offisielle åpningsdag i 2018 er søndag 4 
februar, men blir det fint skiføre tidligere, er stua åpen både 
lørdager og søndager. Disse ekstra åpningsdagene blir 
annonsert på Skiforeningens sider under  Markastuene   

   Med hilsen Svein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein 

 
 

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

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

Leder har ordet: 
 

 

 

 

Årsmøte  
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes 

tirsdag 27. febr. 2018 kl. 1900. 

Fetsund misjonshus 
Faldalsveien 13,  

(ca. 800m nordover fra rundkjøringen  

før Fetsundbrua på RV 22. 

Andakt v. Olav Strøm 
Sang v. Theodor Hauger  

Vanlige årsmøtesaker og bevertning. 
Det er spesielt hyggelig om flest mulig av 
andaktsholdere og verter på søndagene  

har anledning å komme. 
 

Styret. 
 

Forsettelse: Tilbakeblikk ……. 

De som for øvrig har deltatt med andakter i høst (1997) er i 
rekkefølge: Kåre Ekroll, Martin Synnes, Otto Aamodt, Tor 
Aamodt, Gunvor Rekstad, Haakon Andersen, Øyvind Ruud, Odd 
Arne Saltbones, Richard Hansen, Kirsten Vistnes, Brede 
Stensrud og Rigmor Johnsen.  
     Det har vært oppmuntrende å høre så mange lovord om 
Setertjernstua fra alle besøkende og mange godord er blitt 
nedskrevet i gjesteboka. 
     Utover høsten har dugnadsinnsatsen fortsatt med å gjøre 
hovedetasjen ferdig. Ledningsnett er montert og gulvet isolert. 
Detaljer på kjøkken og soverom er utført. Flere bord og stoler er 
på plass og hovedetasjen er blitt meget pen. Nedre del av 
garasjen som skal huse aggregatet er bygget og aggregatet er 
bestilt for levering i febr.  
     Fred. 10. okt. ble de gamle brakkene revet og deretter påtent. 
Dette var etter avtale med brannvesenet. Det var en 
mannsgruppe med utspring fra Skårer menighet som stod for 
jobben. Litt vemodig var det med tanke på alt brakkene har 
betydd for så mange og alle gode minner som er knyttet til dem 
gjennom Odd Olav Austvegs utrettelige innsats. 
     Det blir spennende å se årets resultat (1997) ang. gave-
inntekter. Pr nov. er resultatet ca 138 500 kr. Må Gud gi alle 
givere sin rike velsignelse tilbake med glede og fred i hjerte og 
sinn. 
     Dette var noe informasjon fra Hornsignalet, utgave des. 97. 
På listen over andaktsholdere kan vi merke oss en god fordeling 
fra de forskjellige menigheter i nærområdet og de aller fleste har 
deltatt som andaktsholdere i mange år etter dette. 
Gaveinntektene var imponerende store i 97, i hvert fall det 
dobbelte av de siste års regnskaper. 

 



  

 
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  934 84 221. 
Hvis du er interessert i å leie stua for en 
forening, lag eller lignende, ta kontakt med 
Trond Woll 907 95 033 / Ann-Christin Woll 902 
64 214. 
Hvis du har mulighet å hjelpe til på søndagene 
med andakt eller kjøkkentjeneste, kontakt 
Trond eller Ann-Christin, tlf.nr se ovenfor. 
Har du lyst til å delta på dugnader, kontakt 
Steinar Rosseland 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 kontaktes via: 
Setertjernstiftelsen 
Postboks 259, 1471 Lørenskog 
eller via mail: styret@setertjernstua.no 
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 sept. 17 – nov.17. 
 
Sept. (kr 1 655,-) 
EB 255, AM&OS 500, TH 200, KOS 200, ATT 300, MHF 
100, GN 100.   
 
Okt. (kr 6 750,-) 
MPR 500, LT 200, HSH 200, MBU 300, AGF 300, R&SK 
300, HOV 200, LS 200, TL 200, AH 150, MS 400, NN 200, 
SR 300, BG 200, SR 500, NTA 100, JK 250, HK 500, TLAa 
200, AA 200, JAH 200, AD 200, RMB 400, BØ 150, KM 
200, KA 200,   
 
Nov. (kr 5 038,25) 
BH 200, GB 250, FBL 500, ME 200, RO 200, ED 250, HFK 
150, JS 400, SR 500, Gave i stua 200, Rælingen sogn 
2188,25.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bildene er tatt av Steinar Rosseland  
 


