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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Juni 2018 

Pastor Finn Henrik Friis Larsen og hans kone Solvei Larsen forrettet og sang, og som gode 
venner gjennom mange år gjorde de avskjeden til en gripende og vekkende høytidsstund. 
Steinar Rosseland brakte en fin hilsen fra styret i Setertjernstiftelsen og minnet om at Odd Olaf 
Austveg fikk visjonen om å bygge et kapell ved Setertjern for 38 år siden ! Etter flere års innsats 
ble byggetillatelse gitt, og i 1995 var tomta sprengt ut. 
Under transport av materialer til Setertjernstua året etter, omkom Odd Olaf. I 1997 ble Stua tatt i 
bruk, og fra den tid ble Jorunn stadig mer med i Stiftelsens arbeid. Fra 1999 har hun vært 
medlem i styret. 
Hun fikk stor erfaring fra samarbeidet med Odd Olaf i helse- og rusomsorgen, og hennes nød for 
hjelpetrengende var ekte. Hennes varme personlighet og frimodige væremåte ga henne en stor 
vennekrets. Hun gav blomster, kjøpte mat og klær, møbler og annet til oppmuntring og hjelp, og 
levde uten noe overflod selv.  
Jorunn var et bønnemenneske. Hun ville alltid vite hvem som skulle til Setertjernstua på 
søndager for å holde sportsandakt. Også hvem som skulle være vertskap for å steke og selge 
vafler måtte hun vite om. De som gjorde vedlikehold, dugnad osv. tok hun med i sine bønner. 
Dette var Ikke for å føre kontroll, men for å be for alle som var villige til å dra lasset ! 
Slik var Jorunn ! Og hennes innsats her sammen med hennes frimodige vitnetjeneste og omsorg 
for høy og lav i samfunnet har satt varige spor. 
Etter jordfestelsen på Lørenskog kirkegård inviterte familien til en samling på Losby Gods og nær 
halvparten av de fremmøtte ble med dit. Der var det mange venner som hadde ordet og de kom 
alle med gode minner om hva Jorunn stod for og hva hun hadde betydd for den enkelte. 
 
Vi lyser fred over Jorunn Austvegs gode og kjære minne ! 

 
På vegne av alle som har vært og er i styret for Setertjernstiftelsen. 
                                                                           Roald Andersen 
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Minneord 

over 

Jorunn Austveg 

Langfredag 30. mars 2018 sovnet Jorunn Austveg 
stille inn i sin egen stue !  
Når tiden da var inne, ble det slik hun ønsket det! 
Den 26. oktober ville hun ha fylt 80 år. 
12. april tok en stor vennekrets farvel med henne i 
en vakkert pyntet Skårer kirke, ca 260 personer var 
tilstede. 



  

 

 
 

 
Det fine bildet av Jorunn og Odd Olaf var satt inn i 
sangheftet til begravelsen.  
Vi ønsker å vise det her og setter som overskrift:  

              Gjenforenet i himmelen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
         
          Fra begravelsen i Skårer kirke 
 

 

 

 

      Hytteboken vinter og vår 18 
(Et utdrag, innholdet er i de fleste tilfeller forkortet) 

07.01 - Flott skiføre, alltid hyggelig med en rast her i stua. 
- Nydelig tur, den første for oss i år, Deilig å komme inn i varmen. 
13.01 - Koselig stopp på en deilig skitur. 
-Takk for lys og varme etter en nydelig skitur. 
14. 01.- Nydelig føre og løyper. Endelig kom jeg til Setertjernstua. 
- Nå har vi fortjent en vaffel og kaffe, digg! 
- Første gang på Setertjernstua, kakao og vaffel før returen hjem. 
- Flott tur fra Losby, kommer gjerne igjen. 
- Stort innrykk. Stekt 11 pakker vaffelrøre (Vertskapet) 
21.01.- Flott tur fra Losby, god service på stua, tusen takk. 
- Flotte skidager, gått fra Bysetermåsan. 
27.01.-. En fin tur fra Sørlihavna med min beste nabo. Nydelig vær 
og føre. Flott hytte med god bevertning. 
- Startade från Göteborg tidligt for å komma til mina favoritspår. 
Har i dag åkt 50 km som träning infor Vasaloppet. Takk Norge for 
att ni har de bäste skidspåren och de trevligaste människorna i 
världen. Tack for trevligt bemötande. 
28.01.- Gått fra Sørlihavna, Flotte spor til Losby, men løst derfra 
etter nattens snøfall. 
- Har aldri vært her før. Jamen var dette et koselig sted. Hit 
kommer jeg gjerne igjen. 
- Glatte spor fra Marikollen, men godt å komme hit. 
03,02.- Godt med snø, sol og silkeføre. Herlig tur opp Badstudalen. 
- Vi har gått fra Marikollen, litt sørpete over Ramstadsjøen. Fin tur. 
04.02.- Flott stue og god servering. 
- Min 3. tur hit denne vinteren. Herlig å komme inn å få varme og 
noe å bite i, hyggeligste sted i marka. 
11.02.- Supert føre, veldig hyggelig her som vanlig. 
- Premiärtur til hytta i fantastiskt vackert vinterlandskap som hilser 
oss välkommen. 
- Mange folk innom, det gikk med 7 vaffelposer. (Vertskapet) 
17.02.- Første skitur hit og norsk stafettgull for damer, HURRA. 
- Dette var første gang hit, men det blir ikke den siste. 
- Fin tur. Flott at det finnes en slik plass å ha som mål for turen. 
- Tusen takk for hyggelig besøk, flott at dere finnes. 
18.02.- Masse kladder under skia, men fint vær. 
-Takk for besøket, vi kommer garantert tilbake. 
- Kom rett før stengetid, men vi ble tilbudt det «restene» av 
vaflene, ble gode og mette. 
- En del skifolk ute i dag også, snøvær og tungt føre. (Vertskapet) 
25.02.-  Det var godt med vafler og sjokolade da vi kom fram. De 
som jobber her er hyggelige og hjelpsomme. 
- Vi er her for første gang, koselig hytte. 
- Jeg er her for 1. gang, mannen min for 3. Kjempefin hytte. 
- Fantastisk, både været, føret og menneskene. 
04.03.- Herlig skitur fra Marikollen, smakte godt med påfyll. 
- Tjo hei. For en tur! Ble litt lenger enn planlagt, men veldig moro. 
- Et supert pausested for oss på DNTs fellestur i Østmarka. 
- Takk for en flott hytte. 
-  Alltid hyggelig på Setertjernstua, vennlige mennesker. 
11.03.- Mye snø og topp løyper, fint med en hvil her. Takk for meg. 
- Første gang vi skriver i gjesteboka, har vært her gjennom mange 
år. Takk for flott stue og super service. 
18.03.- Flott turvær og alltid fint å komme innom stua. 
- Kjempefin påskestemning i dag. 
- Veldig hyggelig å komme opp på hytta, fine løyper. 
- En fin kjøkkenvakt, 20 minus på Sørlihavna i morges. 
Riktig mange på andakten. En flott dag med flotte mennesker 
(vertskapet) 
25.03.- Nydelig tur i strålende solskinn, kunne sitte i solveggen. 
- Flott vær, men verdens verste ski og føre. Vaflene var gode. 
-  Takk for et hyggelig sted å komme til. 
Fortsettelse neste side 
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Vi tar med siste del av den hilsenen som Steinar 
Rosseland kom med i Skårer kirke: 

………..          I Hornsignalet skrev Jorunn flere minneord 
om venner og støttepartnere som hadde betydd mye for 
stiftelsen. Disse stykkene avsluttet hun alltid med de 2 
ordene:  
   På gjensyn.  
Nå har disse ord blitt til virkelighet, hun har møtt vennene 
igjen. 
I dødsannonsen står det så fint:  
   Du har fullendt din gjerning og kommet hjem. 
Også disse få ordene sier så mye og passet veldig godt 
på Jorunn, hun var reiseklar. 
2 dager før hun døde sendte hun en påske-hilsen til alle 
styremedlemmene og hun skrev: 
   Velsignet høytid ønsker jeg dere alle,  
og videre stod det: 
   Jesus kom, døde, oppstod igjen og kommer 
   igjen for å hente oss som venter på Ham. 
   Amen.   
   Hilsen Jorunn. 
Så denne siste hilsenen fra henne til oss er en sterk 
påminnelse på fortsatt å tro på Bibelens budskap. Vi skal 
alltid være klare og vente med forventning på Jesu 
gjenkomst som en gang vil skje.  
Vi vil takke for alt hun har gjort for stiftelsen i alle disse 
årene og her ved båren er det en krans fra stiftelsen med 
følgende tekst på sløyfen:  

Fred med ditt minne! 
Fra styret i Setertjernstiftelsen 
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Besøkende 06.05.18:  
 Ingrid og Knut Brabrand. 

Hvorfor er dere kommet hit i dag?  
   Vi kom for å være med på andakten, samtidig som vi 
   fikk en fin tur. 
Er dere her ofte? 
    Det blir kanskje 2 – 3 ganger i halvåret 
Hva synes dere om stedet? 
   Vi synes det er et veldig fint og koselig sted som vi gjerne 
   går til når det passer. 
Vil dere anbefale oss til venner og kjente? 
   Ja absolutt og det gjør vi. 
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss? 
   Nei det har vi ikke.. 
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang. 

 

             
Den triste meldingen vi fikk i påsken om 
Jorunn Austvegs plutselige bortgang 
preger denne utgaven av Hornsignalet. 
Her vil jeg komme med en stor takk til 
alle dere som i denne anledning har gitt 

 en gave til Setertjernstiftelsen. Jorunn og Odd Olav hadde 
ikke livsarvinger. En spesiell takk til arvingen som ville at 
minnegaven skulle gå til Setertjernstiftelsen. I kirken ble det 
gitt kr 13 500,-. Til vår bankkonto kom det i inn kr 10 744,- 
til sammen ble det kr 24 244,-.  
Det er mange som etter hvert har blitt glad i Setertjernstua. 
Det skal være et sted folk på tur kan få en liten hvil og enkel 
servering. De som ønsker får også en andakt på søndager.  
Vi vil bruke minnegaven til å vedlikeholde stua og området 
rundt. Vi ønsker den skal være et verdig minne om det store 
arbeidet Odd Olav og Jorunn la ned.  
Vi vil savne Jorunn i styret for Setertjernstiftelen og vi lyser 
Guds fred over hennes minne. 
Til slutt vil jeg ønske dere alle en fin sommer. 

Med hilsen Svein 

---- oooo ---- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

Leder har ordet: 
 

 

BLÅBÆRSTEVNET      

Søndag 2. sept. kl 12 -15  
arrangeres det tradisjonelle Blåbærstevnet 

og med dette er høstsesongen i gang. 

Det blir andakt og sang. 

Salg av pølser, vafler, kaffe og brus. Kollekt. 

Stevnet avsluttes som vanlig med enkle 

konkurranser / leker. 

 
 

Dugnad 5. mai 

Endelig kom sol og varme, ca 20 gr. midt på dagen. 

Men fortsatt var det snø i skogen og på veien inn. 

Dette var trolig en av årsakene til at vi bare ble 5 stk. 

Vi hadde en fin og god dag, alle stod på med diverse 

gjøremål både ute og inne. 

 
Fra venstre: Øyvind, Svein, Trond, Per og Steinar 

 

 Endring i styret 

Som nevnt i forrige blad  

ble det en styreendring da  

Svein Kopperud gikk ut.  
Som ny varamann ble  

Kai Bjørntvedt valgt inn.  

Kai kjenner Setertjernstua 
og arbeidet som drives der meget godt. Han har 

vært både andaktsholder og kjøkkenpersonell en 

rekke ganger. Han er alltid positiv og tar gjerne 
ekstravakter når det er vanskelig å få noen andre. 

Han har tidligere også vært varamann.  

Vi ønsker Kai hjertelig velkommen i styret. 

 

 

 

 

 

 
. 

 

Hytteboken, fortsettelse: 
27.-29.03.- Flott vær og godt fellesskap blant oss 9 og med Gud. 
Vi hadde lovsang og fine turer til fots og på ski. Takk for at vi fikk 
bruke Setertjernstua igjen. Reto. 
02.04.- Takk for vaffel, toddy og andakt. 
- Knall sol. Klisterføre og gode spor. Varmt i solveggen og 
hyggelig vertskap. 
- Vi har kost oss masse i 2 dager (Vertskapet) 
08.04.- Takk for fin andakt. Flere varmegrader, men godt skiføre. 
- Så trivelig å komme hit. 
- Få innom i dag, men veldig hyggelig. Takknemlig for denne 
dagen (Vertskapet) 
13.-15.04.- En fin og rolig bønn- og faste-helg. Godt klisterføre fra 
Losby. Vi har bedt, prist Herren og danset masse. 3 stk til 
andakten og noen flere etterpå (Vertskapet). 
20.-21.04.- Vi er 14 stk 7. klassinger fra Filadelfia Oslo som har 
vært her. Vi har spist og sovet godt. Vi elsker å være sammen. Vi 
alle håper at vi kan komme hit flere ganger. 
28.04.- For en vakker dag med sol fra en nesten skyfri himmel. 
 

 

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

  

 



  

 
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: Karin / 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 7877.08.75152, Vipps 504564 
Internett:  www.setertjernstua.no 

Vi beklager sterkt at det i forrige utgave av bladet var satt inn feil kontonummer i blanketten under.  
Vi ble klar over dette umiddelbart etter at bladet var sendt ut, men da var det selvsagt ikke mulig å få 
det endret. Det oppgitte kontonummer var ikke benyttet av andre. Derfor fikk de som prøvde å sende 
inn gaver beskjed om at nummeret ikke eksisterte så ingen gaver er kommet på avveie. 

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 mars  – mai.18. 
 
Mars. (kr 5 255,-) 
GN 100, P&S 2000, EB 255, J&B 300, MBU 200, LT 
200, MTØ 300, EH 500, FR 400, SR 500, OOF 500 
. 
April. (kr 2 100,-) 
ATT 200, MS 300, TBM 700, NN 250, TL 200, LSL 
200, GB 250. 
. 
Mai. (kr 1 600,-) 
MB 200, RG 150, LK 100, GØH 150, AG 100, BH 
300, JS 400, EW 200 
 
Minnegaver i forbindelse med Jorunn Austvegs 
bortgang omtales i lederartikkelen, se denne. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bildene er tatt av Steinar Rosseland hvor ikke 
annet er nevnt. 
 

 

Setertjernstiftelsen 

Postboks 259 

1471 Lørenskog 

7877.08.75152 

Gave 

Nå har vi også fått Vipps som betalingsmiddel og det kan 
brukes av de som synes det er en enklere måte. Fint hvis det 
settes inn en merknad om «Gave». Vårt Vipps nr. er 504564.  
Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at som organisasjon så 
må vi betale et gebyr på 1,75% av beløpet som sendes inn. 
Derfor er vår anbefaling å benytte betaling via bankgiro hvis det 
kan passe. 

7877.08.75152 


