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DET GLADE
BUDSKAP
Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men
før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den Hellige Ånd.
Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville
da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en
Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: " Josef, Davids sønn ! Vær ikke redd for å
ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den
Hellige Ånd. Hun skal føde en Sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal
frelse sitt folk fra deres synder. (Matteus 1, 18-21)
Også Josef var med da Guds Sønn skulle fødes. Josef synes å ha en mer beskjeden rolle og var nok
ikke en som ville stikke seg fram. Men det var han som skulle offentliggjøre navnet til Guds Sønn:
«du skal gi ham navnet Jesus». Det betyr: Herren frelser.
Noen tid før fødselen var nok Josef veldig frustrert. Hans forlovede, Maria, var gravid og Josef
hadde ikke hatt omgang med henne. Det står ikke at Josef mistenkte henne for utroskap. Allikevel
er en slik tanke nærliggende. Han grunnet på dette og fant ut å ville skille seg fra henne i stillhet.
Han søkte å finne en løsning som ikke brakte skam over Maria.
Nettopp da fikk han englebesøk i en drøm. Han fikk en personlig hilsen fra Gud: " Josef, Davids
sønn ! Vær ikke redd -". Denne hilsen måtte bringe klarhet i hans indre. Triste tanker forsvant og
han kunne hvile i tillit til Guds ord.
Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham: tok Maria til seg og
gav navnet Jesus til barnet.
Også vi kan ta imot en personlig hilsen fra Gud og bekjenne Jesus som Frelser. Dette navn er den
eneste redning for oss alle. I Apostlenes gjerninger 4,12 leser vi: " Det finnes ikke frelse i noen
annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. "
Hans navn skal være Jesus, Sitt folk han frelse skal
Og slektens trone reise, Ifra dens dype fall.
Hans navn skal være Jesus, For Han av Gud er sendt
Å knuse syndens velde, Få sorg til glede vendt.
( Bernh. B. Fjærestrand)

Olav Strøm

Hytteboka sommer og høst 2018
(Et utdrag, innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)

20.05. – Fint sted og nydelige vafler. Det ble en
perfekt siste dag av en 3-netters tur i Østmarka.
- Pinsehelg og strålende sommervær. Vi har gledet
oss over lyse netter med fuglesang og masse vakre
blomster. Storinnrykk på søndag, mindre på mandag.
Takk for oss. Vertskapet.
27.05. – Strålende sommervær ved Setertjern.
- Takk for enda en tur til Setertjernstua. Takk for
muligheten til å dele av Guds ord samt sang.
- Første besøk her på våren, like fint og hyggelig som
på vinteren.
- En flott dag i stua, mange hyggelige mennesker og
god sportsandakt. Litt dramatikk på slutten av dagen,
en dame skadet beinet sitt i området, ambulanse
måtte tilkalles. Vertskapet.
03.06. – Husgruppe fra Frikirken har overnattet. Vi
har hygget oss. På søndag var det en del folk ute,
men ikke mange kom innom. Takk for en fin helg.
Vertskapet
10.06. – 4 besøkende, 0 på andakten. Vertskapet
17.06. - Siste åpningsdag for sesongen, regn med
fare for torden. Vi har kost oss, men lite besøk.
Vertskapet.
22.08. -- We stay her, our group is from Russia. This
is a very beautiful place. Tanks God for your hosts.
We had a good time here. Reto Russia.
14.-16.09. - 4 stk har vært her i helga. En del folk var
innom på søndag, flere hadde overnattet ute. Bra
oppmøte på andakten. En fin og fredfull helg, takk for
oss. Vertskapet.
23.09. - Godt septembervær med sol og frisk, men
noe kjølig luft. Guds fred.
- Takk til alle barna for fin sang og dans.
- 9 barn og 2 voksne har kost seg, overnatting fra
lørdag. Godt besøk på andakten. Takk for oss.
Vertskapet.
30.09. – En nydelig dag med mange besøkende, takk
for god andakt med nær 20 stk. tilstede. Verftskapet
07.10. – Vakker høstdag, godt besøk. Vertskapet
21.10. – Enda en vakker høstdag her på Setertjern.
- En mild og solfylt dag. Alltid godt å komme til
Setertjernstua, gode vafler og god kaffe, oppvarmet
hytte og engasjerte folk som bidrar til at stua drives
videre. Takk til alle disse ildsjelene.
- Fin tur hit i et flott høstvær, takk for god servering.
- Koselig komme til Setertjernstua og kjøpe kaffe og
vafler «uten å betale». «Dere kan vippse når dere
kommer hjem!». Hvem andre sier det i dag?
- Flott dag, 6 stk tilstede under andakten, og en god
del flere i løpet av dagen. Vertskapet.
28.10. – Nydelig høstdag, ca. 0 gr. Kanskje vi snart
ser den første snøen?
- Så koselig å komme hit. Takk – For en fin plass!
- En flott stue, deilig å komme hit. Første gang jeg er
her, kommer gjerne igjen. På gjensyn.
29.10. – Takk til alle elever og lærer på anleggslinjen
v. Skedsmo videregående skole som har stått for
oppgradering av veien fra snuplassen til
Setertjernstua. Det nærmer seg ferdigstillelse og
pizza ble servert til alle i dag. Styret.

Bedre vei inn til stua

Her er avbildet noen fra anleggsteknikk-linjen v. Skedsmo
videregående skole som har arbeidet på veien inn til stua.
Fra v. Ingrid Anna Fjellstad-Harila, hun er student og vil bli
lærer i anleggsfag. Videre: Lars Stefanussen. Matauiel Kvite
Sand. Marcus Åsheim og lærer Espen Ånerud. Bak står
Milkias Samson.
Veien blir nå kjørbar m. bil
for å bringe varer etc. helt inn
til stua og styret ser fram til
dette. På bildet til v. ser vi et
par elever med siste finpuss.
De har også hatt store
maskiner til bl.a. pigging og
planering. Bildet under viser
et annet parti av veien. Ca 450
tonn med masse har gått med.
(Foto, 2 stk: Svein Aaslund)

Stiftelse eller forening?
I Hornsignalet nr 4 i fjor stod denne overskriften. I teksten
var det en del informasjon om det skulle foretas en endring
fra den gjeldende organisasjonsformen. Det var kun av
økonomiske årsaker at dette var tatt frem: utgifter til
stiftelsesregisteret samt relativt høye revisjonskostnader.
Det ble tatt opp som egen sak på årsmøtet d.å. Styret
hadde i forkant behandlet saken grundig og kommet frem
til at det beste er trolig å fortsette som stiftelse, men
undersøke om utgifter til revisjon kunne reduseres.
Stiftelser har nemlig plikt til å bruke revisor registrert hos
Finanstilsynet, det vil si registrert eller statsautorisert
revisor og det betyr normalt større kostnader.
Årsmøtet var enig i denne konklusjon som styret har gjort.
Kort sagt kan forskjellen på organisasjonsformene sies på
følgende måte: «En stiftelse er til for et formål, mens en
forening er til for medlemmene».
I løpet av året har styret jobbet med saken. En ny og
betydelig billigere revisor som oppfyller kravene er trolig
på plass med det første, vi vil komme tilbake med mer
informasjon.
Dermed mener vi at det målet som styret har satt seg og
som vedtatt i årsmøtet blir oppfylt: Å redusere kostnadene.

Leder har ordet:

En ny sesong på Setertjernstua nærmer
seg slutten og vi kan se tilbake på trolig
det beste året vi noen gang har hatt på
Setertjernstua.
Den flotte skisesongen vi hadde bidro i høyeste grad til dette
resultat. Vi holdt stua oppe hver lørd. og sønd. i jan, febr og
mars. Stort sett var det fulle hus og travle dager for vertskapet
med vaffelsteking og kaffekoking hver åpningsdag.
Høstsesongen har også vært god og det har resultert i at vi
får et fint driftsoverskudd i år.
Som nevnt et annet sted i bladet har det foregått arbeider på
siste del av veien inn til stua i høst, nå er det kjørbart med bil
helt fram. Jeg vil takke Skedsmo Videregående skole ved
Anleggsteknikk-linjen for at de har hjulpet oss med dette
arbeidet, uten deres hjelp ville dette vært et altfor stort
økonomisk løft for oss. Jeg tok noen turer inn og snakket med
lærer og elever mens de holdt på. Alle ga de uttrykk for at
dette var fint og meningsfylt arbeid å være med på. Takk til
dere alle sammen for den fine veien vi nå har fått.
Så ønsker jeg alle som er glad i Setertjernstua, lesere,
andaktsholdere og vertskap en velsignet julehøytid og vel
møtt igjen i 2019.
Svein

Årsmøte
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes
mandag 25. febr. 2019 kl. 1900 hos

Frelsesarmeen Lørenskog
Rikard Nordraaks vei 8, Fjellhammer
(vis-à-vis Fjellhammer skole)

Andakt
Vanlige årsmøtesaker og bevertning.
Det er spesielt hyggelig om flest mulig av
andaktsholdere og verter på søndagene
har anledning å komme.
Styret.

Tyttebær på taket

Det var på langt nær så mye tyttebær på taket til
Setertjernstua denne høsten som i tidligere år. Men
som bildet viser var det noen som gjemte seg godt
under bladene. Det var nok den tørre sommeren som
var årsaken, et torvtak er helt avhengig av nedbør for
å beholde litt fuktighet. Neste sommer vil kanskje gi
større avling, skal vi håpe på det?

Det er vanskelig å skaffe nok
frivillige til helgevaktene
inne på setertjernstua.
Er det noen som har lyst og
anledning til å hjelpe oss med
kiosk– og kjøkkentjeneste i
tiden fremover på søndager
hadde det vært veldig fint.
Også flere andaktsholdere er
velkomne til å melde seg.
kontaktpersoner: ann-christin
902 64 214 / Trond 907 95 033

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

Besøkende 28.10.18.
Renate Dahl og Jorun Bye
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Setertjernstua er et passe turmål fra Blystadlia.
Er dere her ofte?
Vi har vært her 5 – 6 ganger det siste året.
Hva synes dere om stedet?
Det er et koselig mål for turen, det gjelder for alle de 4
årstidene.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Ja absolutt, et hyggelig sted.
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss?
Vi har ikke noe å tilføye her
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang.

Bruk av Vipps på Setertjernstua
Det var helt nødvendig for oss å innføre dette som en
betalingsmulighet ved varekjøp. Det er flere og flere som
ikke har kontanter i lomma, men mobiltelefon finnes der. Men
siden mobildekningen er nærmest null der inne, så setter alle
stor pris på at de kan «vippse» pengene til oss når de
kommer inn i dekningsområdet igjen. Vi har ingen erfaring
med at noen misbruker denne tilliten så ordningen er nok
kommet for å bli.

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 sept. – nov. 18.
September (kr 2 505,-)
EB 255, HFK 200, ROM 200, AIS 500, AaOW 200,
SDH 200, A&ED 250, KSHS 100, EW 200, AD 200,
TL 200
Oktober (kr 3 100,-)
BH 300, JAH 500, ATT 300, LH 200, MBU 200, GB
250, HK 400, KB 500, JM 100, HFK 200,
Gave i stua 150
November (kr 5 699,34)
AM&OS 3000, JS 400. Rælingen kirke 2299,34
Østmarka OK har satt ut poster for Skijeger`n også for denne
sesongen. Hvis snøen uteblir, kan de også tas til fots eller med
sykkel. Utsalgssteder, se nettside: www.ostmarkaok.no.
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.

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

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

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, trille sykkel, ski
3,5 km Via Fellemyra skytebane
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. Trillesti sykkel er merket med dette.

7877.08.75152

Gave

Setertjernstiftelsen
Postboks 259
1471 Lørenskog

7877.08.75152

