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Et sted å
hvile seg !
Olav Strøm (til venstre) holdt andakten på årsmøtet
i stiftelsen. Han hadde satt ordene ovenfor som
overskrift og andakten gjengis her:

Et idyllisk sted i Østmarka, på en liten høyde og et vakkert tjern like ved. På denne høyden
ligger Setertjernstua. Stedet og stua innbyr til hvile og harmoni.
For å komme inn dit må du gå til fots eller sykle, nå på denne snørike vinteren blir det å
bruke skia. Da vil du fysisk bli mer eller mindre sliten alt etter hvor lang turen har vært.
De fleste av oss har tidvis behov for en mental avkobling og underveis på en slik tur kan det
oppleves at stressede tanker og følelser blir harmonisert. Andakten på søndagene bidrar også
til åndelig påfyll og fornyelse.
«Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» Dette sier Jesus i
Mark. 6:31. Rett foran denne teksten leser vi at døperen Johannes endte sine dager og ble
gravlagt av sine disipler. Etterpå kommer så fortellingen om da Jesus mettet de 5000 med 5
brød og 2 fisker. Så det var midt imellom disse 2 store og sterke hendelser, en begravelse og
et mirakel, at Jesus inviterte til hvile.
Og Jesus selv, som ble prøvet i alt, trengte også hvile. Og Han vil forstå oss som lever i dag
og inviterer oss til å hvile mellom «slagene».
Hvor kan Herren selv finne hvile? Et underlig spørsmål som vi finner i Bibelen. I Jes. 66:1
kan vi lese: Hva slags hus kan dere bygge for meg, hvor er stedet der jeg kan hvile?
Og svaret følger i vers 2: Men den jeg vil se til, det er den elendige, og den som har en
sønderbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. En nyere oversettelse: Det er den hjelpeløse
jeg ser til, den som har en motløs ånd og skjelver for mitt ord.
Om du søker Herren og allikevel kjenner tider med indre uro, bare slapp av! Herren selv
finner hvile i de som søker Ham. I Matt. 11:28 leser vi: Kom til meg, alle dere som strever og
bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Dette verset trenger vi å legge oss på hjertet så
lenge vi lever.
Et vers i en gammel sang av en ukjent forfatter lyder slik:
Skjønne hvileplass ved Jesu hjerte, sikkert tilfluktsted for såret sjel.
Å der glemmer jeg all sorg og smerte, for hos Jesus der er alle ting så vel !
Olav Strøm

Årsmøtet
Årsmøte ble avholdt 27.02. i Fetsund Misjonshus. Leder i
stiftelsen, Svein Aaslund, ønsket alle fremmøtte velkommen.
Øyvind Breen, styremedlem i Fetsund Normisjon samt aktiv
medarbeider på Setertjernstua, orienterte litt om arbeidet som
drives her i huset på Fetsund. Theodor Hauger gledet oss med
god sang og spill, han ledet oss også i noen fellessanger.
Olav Strøm holdt andakten, til overskrift hadde han satt: Et
sted å hvile seg. Han har sendt oss andakten som vi gjengir
på bladets førsteside.
Årsmøtet startet etter en god bevertning og ble gjennomført
etter den oppsatte dagsorden i h.t. stiftelsens statuetter. Det
var 17 stemmeberettige tilstede, nokså lik gjennomsnittet for
de siste årene.
Vi tar med en oppsummering fra årsberetning og regnskap for
året 2017 i spalten til høgre, begge i forenklet form.
Om stiftelsen skal omgjøres til en forening var satt opp som en
egen sak etter forslag fra styret, se info i forrige nr.
Steinar Rosseland orienterte om fordeler og ulemper med en
slik endring. I stiftelser så er styret det øverste organ, mens i
foreninger er det årsmøtet ved innskrevne medlemmer
Kommentarene fra de fremmøtte var at en stiftelse er trolig det
beste. Styret vil nå behandle saken videre.
Valget var siste punkt på dagsorden og det ble ledet av
mangeårige leder i valgkomiteen Per Bjortjønnli.
Alle som var på valg tok gjenvalg. Siden Svein Kopperud som
1. varamedlem har flyttet fra området, ble Kai Bjørntvedt ny i
hans sted. Resultatet ble som følger:
Leder: Svein Aaslund, valgt for 1 år
Øvrige styremedlemmer:
Karin Edsbergløkken, ikke på valg, 1 år gjenstår
Trond Woll, ikke på valg, 1 år gjenstår
Steinar Rosseland, ikke på valg, 1 år gjenstår
Arne Thorstensen, gjenvalgt for 2 år
Øyvind Valaker Hektner, gjenvalgt for 2 år
Hans Undelstveit, gjenvalgt for 2 år
Varamedlemmer:
Kai Bjørntvedt, ny for 1 år
Jorunn Austveg, gjenvalgt for 1 år
Dokumenter fra årsmøtet vil bli lagt ut på vår web-side.
Noen bilder fra årsmøtet.
Til venstre leser Svein Aaslund
årsberetningen for 2017.
På bildet under studerer de
fremmøtte regnskapspapirene.
Bildet under til høyre viser
Theodor Hauger ved pianoet,
han gledet oss med sang og
spill.

Oppsummering av årsberetning / regnskap 2017
Styret. I 2017 er det blitt avholdt 5 styremøter..
Økonomi. Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende:
2016
mot 2015
Gaver
68 166,00
74 020,00
Salg i kiosk
36 584,00
32 849,00
Utleie
0,00
2 000,00
Renter
1 823,00
1 793,00
Grasrotandel
3 617,00
1 139,00
Sum inntekter

110 190,00

111 801,00

Sum utgifter

127 892,00

145 678,00

Overskudd/underskudd

-17 702,00

- 33 877,00

I 2017 var skisesongen relativt kort, det var en vinter nokså lik den
foregående med lite snø. Men antall besøkende var relativt bra sett
hele året under ett så salgsinntekten ble vel 11% høyere enn 2016.
Gaveinntekten ble litt mindre, ca 8%, men beløpet er rundt
gjennomsnittet for de siste 10-15 årene.
Grasrotandelen har økt med over 200% fra i fjor, den utgjør nå et
merkbart bidrag på inntektssiden.
Utgiftsposten er vel 12% mindre enn i 2016, forfallstidspunkter på
fakturaene betyr en god del her.
Avskrivningen på bygninger etc. er 31 800 kr, det samme som før.
Denne sum defineres i regnskapet som en utgiftspost.
Totalt har dette resultert i et underskudd på vel 17 700 kr.
Informasjonskanaler. «Hornsignalet» kopieres i ca 430 stk, men
det er en jevnt fallende tendens på adresselisten. Årsaken er trolig
stigende alder og flytting blant abonnentene. Nettsiden vår
www.setertjernstua.no er et viktig info-organ for stiftelsen og
holdes oppdatert på informasjon om åpningstider mm. Det finnes
også en uoffisiell side på Facebook som heter Setertjernstua, en
del bilder er bl.a. å finne der.
Status drift. Som nevnt var vintersesongen kort i fjor og antall
besøkende ble nær et normalår. Vær og føreforhold bestemmer
mye. Oppmøtet til andaktene kl 1230 er varierende, fra noen få og
opp til 10–15 stk.
På dugnaden den 12. mai var det kun 5 stk. som møtte opp, en del
av de planlagte oppgavene ble derfor ikke utført.
3.sept var dagen for Blåbærstevnet og høstværet kunne merkes.
Det var markering av innvielsesdagen for nesten akkurat 20 år
siden. Derfor var det veldig hyggelig for de fremmøtte å treffe igjen
stiftelsens mangeårige leder Roald Andersen. Han holdt også
dagens tale, sangkrefter var en sekstett fra Salemkirken.
Det møtte opp ca 65 deltagere, en meget fin dag.
Av utbedringsarbeid nevnes spesielt at hele stua og garasjen er
utvendig beiset og alle vinduer er malt. Innvendig er gulvet i
hovedetasjen plugget og fri for knirk samt pusset og lakkert. Trond
Woll med gode medhjelpere har stått for mesteparten.
Å finne frivillige medarbeidere til andakt- og kjøkkentjenestene er
krevende. Reto har i mange år bidratt fast med en gang pr måned,
men i 2017 måtte de prioritere sine egne oppgaver.
Styret takker alle bidragsytere for støtte og forbønn for
virksomheten.

Leder har ordet:

Vi som driver stua er alltid spent på
hvordan vinteren blir. Ved mildvær og
dårlig skiføre blir det få gjester og de
siste årene har vi hatt en del av dette.
Denne vinteren har derimot vært en drømmevinter, mye
snø og skiløypene inn til stua har blitt oppkjørt både sent og
tidlig. Vi åpnet allerede lørd. 7. jan. og hver lørd. - sønd.
etter dette har det vært åpent. Det er veldig hyggelig å
være vertskap på slike dager med opptil 200 – 250
personer innom for å kjøpe vafler og drikke. Alle er glade
og takknemlig for at de finner stua åpen. Men samtidig så
er det også slitsomt, det er fullt kjør på kjøkkenet for 2
personer. Det er heller ikke lett å få frivillige til arbeidet der
inne, så mye faller mer eller mindre på ildsjeler, det er godt
disse finnes.
Sønd. 4. febr. var ordinær oppstart med sportsandakt kl
12.30. Det kan noen ganger også være en utfordring å få
gjennomført denne med så mye folk som står i kø for å
komme til disken, men det går stort sett greit.
I løpet av de årene jeg har vært med i driften ser det ut til at
antall barnefamilier som kommer innom har øket. Det er
gledelig og vi håper at trenden fortsetter.
En stor takk til alle gjester som har kommet og gitt oss en
travel, men veldig hyggelig sesong inne på Setertjernstua.
Takken går også til andaktsholdere og vertskap, uten dere
så hadde ikke stua vært det den er i dag.
Med hilsen Svein

Dugnad lørdag 5. mai.
Vi håper på et godt oppmøte på årets dugnad.
Vi starter ca kl 1000 og holder på 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 satser på at været blir bra og at all
snøen er borte, da blir dagen maks. Notèr datoen i
kalenderen allerede nå. Vel møtt

Andaktsholdere denne våren:
1.-2.04. Lena W Hansen
08.04. Kai Bjørntveit
15.04. Liv Strøm Lilley
22.04. Eva Hektner
29.04. Svein Kloster
06.05. Jorun Kind

13.05. Bjarne Slyngstad
20.-21.05. Ikke bestemt
27.05. Øyvind Hektner
03.06. Petter Ulvær
12.06. Ikke bestemt
19.06. Ikke bestemt
24.06. Ikke bestemt

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

Endring i styret

Senhøstes 2017 har skiforeningen
oppgradert gangstien til trillesti for
sykkel fra skytebanen ovenfor Grini
og frem til Setertjernstua.
Det er et betydelig arbeid som er
nedlagt og Rælingen kommune har
bidratt med støtte.
ØX-gjengen har på dugnad bygget
en solid gangbane over den bløte
myra på toppen.
Dette betyr at det blir mye mer
komfortabelt både å gå på beina
eller trille sykkel i denne traseen
når snøen er borte.

Foto: Skiforeningen / Jon Kristian Jakobsen

Over: Slik så det ut i
høst over den bløte
myra etter at ØXgjengen (t.v.) har
lagt ned et godt
stykke arbeid.
Tusen takk til skiforeningen og til alle
som har deltatt.

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

Svein Kopperud (t.v.) har flyttet til Ljørdalen i
Trysil og går derfor ut av styret som 1. varamedlem.
På bildet får han overrakt blomster og et godt
håndtrykk av leder Svein Aaslund etter å ha vært
med i 4 år. Svein K holdt også andakter inne i stua
og deltok når det passet på dugnader. Vi vil ønske
Astrid og han alt godt på stedet hvor de nå skal bo.

VIL DU STØTTE OSS MED DIN
GRASROTANDEL?
Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering.

Org. nr: 856652742

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 des. 17 – febr.18.
Des. 17. (kr 10 400,-)
EB 255, TB 150, JØN 500, TBM 800, OSL 250, BSE 100,
MS 300, SDH 300, AIS 250, YJI 200, SR 200, TL 200,
TLAa 300, ATT 300, AD 200, KR 150, SB 500, OE 1000,
LK 150, HSH 200, TH 200, HSU 250, RC 50, OMK 200,
EW 300, KM 200, HOV 200, HK 500, KB 400,
Øvre Rælingen menighet 1570, Gave i stua 225.
Jan. 18. (kr 3 800,-)
GML 100, NN 250, MHF 100, BAK 100, ÅMB 200, RMN
200, GB 250, ROM 200, JM 100, AGF 300,
Losje Løremskogs Fremtid av IOGT 2000.
Febr. 18. (kr 1 850,-)
EB 300, BIB 400, RO 200, AaOW 200, JS 400, VS 200,
AH 150.

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

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 7877.08.75152 Vipps 504564
Internett: www.setertjernstua.no
Bildene er tatt av Steinar Rosseland hvor ikke annet er nevnt.

Som leserne vil se så er det nå satt inn en bankgiroblankett der hvor det enkle områdekartet tidligere
var plassert nederst på denne siden. Dette har sin årsak i at det koster ganske mye å trykke opp nye
bankgiroblanketter med vårt navn og kontonr., altså vil vi spare penger på denne endringen.
Av hensyn til de av våre lesere som fremdeles benytter brevgiro når de sender inn sin gave, da er en
blankett et nødvendig papir. Men de aller fleste benytter nok nettbank og da er en blankett overflødig.
Kartet har vi fjernet for nå håper vi at alle vet hvor Setertjernstua befinner seg i terrenget, det er også
godt skiltet på de vanlige ankomstveiene.

Gave

Setertjernstiftelsen
Postboks 259
1471 Lørenskog

7877.08.75182

