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s store gledesbudskap 
ss få noen gode fridager og ha det hyggelig sammen med 
jonene står sterkt i den norske julefeiring og vi kjenner godt 
r i Luk. 2. Det leses i kirker og bedehus samt i mange hjem. 
rke til versene 10 og 11: 

il dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en 
ede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, 
erren – i Davids stad. 

va som skjedde på Betlehemsmarken for ca 2000 år siden:  
oss, Messias Herren, som skal være til glede for alle. 
opp for oss, vil den ”kommersielle” delen av julefeiringen ha 
kelig kjenne at den aller største gave har vi fått av Gud. 

velsignet julehelg ønskes til alle våre lesere. 
nom Setertjernstua. 
ar det trivelig med  

 minst; gode vafler. 
14.11. 
oto: Steinar Rosseland 
Det skal 
bli godt….  

Det var ikke alle som kom inn, men Passopp sto trofast 
å ventet mens eieren var inne for å kjøpe 2 vafler, en 
med syltetøy + rømme og en uten. 
   Foto: Steinar Rosseland 



    
Kjære lesere av Hornsignalet 
 
Det nærmer seg en ny jul og definitivt tiden for 
å skrive årets siste Hornsignal – en hilsen fra 
Setertjernstiftelsen og Setertjernstua.  De med 
gode øyne og/eller gode briller har sikkert 
oppdaget at vi har lykkes med litt bedre 
bildekvalitet uten vesentlig økning i 
kopiutgiftene.  Flere har i alle fall satt pris på 
den detaljen.  
Året 2004 er 8. året med Setertjernstua i drift i 
sin nye form på den gamle fjellknausen Odd 
Olaf Austveg hadde blinket ut.  Dette er vårt 
beste driftsår på flere måter.  Tidlig snø med 
ypperlig skiføre og flotte løyper ga oss en pang-
start!  Det var til tider kø på alle dører, og bare 
blide fjes.  Besøkene varierer selvsagt med vær 
og føre, så noen søndager har det også i år 
vært lite folk.  Det betyr mer tid til samtale og 
åpenhet, og det er topp!  I høst har vi hatt flere 
skoleklasser og barnehager o.l. til overnatting 
enn ellers, så interessen for Setertjernstua og 
området øker. 
Et høydepunkt hva besøk angår, var misjonær 
Erik Frøyland fra Japan.  Han kom med kona 
Noriko og 2 døtre Manna og Martha.  De sang 
og spilte fiolin så vakkert i solskinnet på 
terrassen.  En stor opplevelse!  Med i følget var 
også Are Seierstad og Leif Fjell fra Enebakk 
sammen med Jorunn Austveg som hadde 
formidlet kontakten. 
Mange andre fra nær og fjern har dukket opp. 
Jeg vil spesielt takke Anne Helene Gundersen 
som overraskende kom til Blåbærstevnet! 
Neste gang må vi få en fersk hilsen fra din 
tjeneste i Bangladesh, Anne Helene !   
Som omtalt i Romerikes Blad har Rælingen 
kommune bevilget midler til ”Ryddesjau i 
skogen”.  Vi har tilskrevet kommunen og 
foreslått innsats for utbedring av stiene spesielt 
i de våte områdene mellom Setertjernstua og 
Grini – Marikollen – Østby osv.  Vi har også 
foreslått opparbeidet sti fortrinnsvis for 
terrengsykkel over demningen ved Ramstad-
sjøen til Rælingen skytebane og Grini.  Det vil 
gi muligheter for en rundtur for de mange som 
ferdes på sykkel gjennom Østmarka. 
For min egen del har det blitt et travelt år med å 
hjelpe til med husbygging i Tønsberg.  Derfor 
har jeg vært borte flere helger.  Menigheten jeg 
tilhører har også formiddagsmøte på søndag, 

og det gjør at besøkene til Setertjern må 
fordeles på flere personer.   
Lørdag kveld 30. oktober småløp jeg inn til 
Setertjernstua med staver og hodelykt for å fylle 
parafin og diesel pga mye utleie samme uke.   
Det resulterte i hjerteflimmer og en uke på Ahus 
og Rikshospitalet.  Jeg håper på raskt å være 
helt god igjen.  Likevel er det et tegn på at 
reparasjonsalderen er nådd og at det er på tide 
å begrense aktiviteten noe.   
I dette for meg travle året har mye ekstra arbeid 
falt på mine venner i styret.  Jeg benytter 
anledningen til å takke Steinar Rosseland og 
Trond Woll spesielt for stor innsats.  De har 
avlastet når det gjelder Hornsignalet, og kontroll 
og innkjøp av varer mv. 
En stor takk ønsker jeg å formidle til alle i styret 
for fin innsats på alle felter enda et år.  - Og 
ikke minst retter vi i styret en varm takk til alle 
som har tatt oppgaven med vertskap og andakt!  
Det er en lang søndag som går med fra start 
hjemme, oppvarming av stua, steking av vafler, 
koking av kaffe, salg, rydding, rengjøring og 
hjemtur i all slags vær og føre!  TAKK!  Det står 
respekt av deres innsats og mange er det som 
blir gledet og setter pris på dere! 
- Alle besøkende gjennom året – TAKK for ditt 
besøk! 
Vi ønsker alle en riktig God Jul og alt godt i det 
nye året! 
Velkommen til Setertjernstua 6. februar 2005! 
Blir det skiføre, kan det godt være at stua åpner 
tidligere! 
Vennlig hilsen Roald 
    ----ooo---- 
Liv Karlsen og Nancy Rosseland var gode hjelpere 
på kjøkkenet den 14.11.  Her er alt på plass på disken og 
det blir tid til en liten pause før salget åpner for fullt.  

                          Foto: Steinar Rosseland 



    
Et lite utvalg av hyggelige notater  
fra hytteboka i høst  
(innholdet kan være forkortet) 
 
22.aug. Blåbærstevnet.  
En regnfull dag med gode mennesker. Takk for 
opplevelsen. Gud velsigne stua og de som 
kommer hit. 
29.aug. Etter 25 år i Lørenskog har vi endelig 
tatt turen hit inn. Stua er fin og været er godt. 
Takk for oss. 
Takk for hyggelig tur med Guds folk og sal. 33. 
2.sept. 17 mann fra foreningen ØX ordnet med 
løyper og stier i området. Vi kokte kaffe ute. 
Kjempefin dag. Veien helt inn til stua er blitt 
veldig bra. 
5.sept. Flott dag.. (red. komm: og flott tegning 
av Lørenskog kirke). 
10.-11.sept. Takk for kjempefin overnattingstur. 
4a Solheim 
12.sept. Jeg rakk det!! Østmarkas koseligste 
turmål. 
19.sept. Fin høsttur på sykkel fra Finstad. Er 
med mamma og pappa, ett år siden sist. 
26.sept. Takk for innbydelsen til å dele ”Ordet” 
med dere. Flotte omgivelser, fin stue og god 
servering. 
Fint høstvær – god andakt. 
3. okt. Tur fra Losby i regnvær. Første gang 
inne i stua, men det blir ikke siste. 
Søndagstur fra Losby, litt lenger enn vi trodde. 
10.okt. Inspirerende andakt, mange - mange 
takk. 
Fin sykkeltur fra Losby, sol hele veien, vi gleder 
oss til nedoverbakkene. 
17.okt. Takk for koselig samling og hjertevarme. 
24.okt. Litt grå dag værmessig, men fin 
høststemning i skogen 
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holdt på med.
Trond var glad
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Jorunn Austveg 

31.okt. Takk for at vi fikk komme inn før 
åpningstid.     Uthus i 
Alltid hyggelig å ha Setertjernstua som mål, 
enten på ski eller sykkel. 
7. nov. 12 -15 stk på andakten. 
12 – 13.nov. Tenbibelskolen fra Sentrumkirken. 
Flott tur med   ”Boksen går”  i mørket. 
14.nov. Takk for god bevertning og hyggelig 
selskap. 
---------------------------------------------------- 
Bildet til høyre viser grunnflaten hvor uthuset skal 
oppføres, arealet er  6 x 7 m. Aggregathuset er en 
del av underetasjen i tillegg til et nytt redskapsrom. 
MINNEORD 
erg døde i oktober av 

g, 50 år gammel.   
nn av stiftelsen i mange år; 
han bodde i Lørenskog og 
an flyttet til Leikanger. 
n for å høre hvordan det gikk 
 i tillegg til at han fulgte med i 
 Trond var en varm mann med 
ndre, også for hva stiftelsen 
 
 i naturen, likte turer i skog og 
e også å lese og høre musikk 
re år malte han malerier, - han 

 mann. 
le foretatt fra Lørenskog kirke 
or jeg var til stede.   
erk avskjedsstund.  Sterkt var 
g ”Jeg er i Herrens hender”, - 
nd.  Vi hadde utallige samtaler 
lart uttrykk for at han trodde 
n, sannheten og livet.   

emme sangen Amazing Grace 
t solo i kirken.  Denne sangen 
godt fra samlinger vi hadde 
ste vers lyder slik: 
e stor som frelste meg!   
r det mer og mer!   
r fortapt, nå trygg jeg er,  

ind, men nå jeg ser! 
d for at jeg fikk lære Trond å 

er Guds Fred over hans gode 
skogen til neste år



 

 

ÅRSMØ
Alle er hjertelig vel  
Setertjernstiftelsen tirsd  
Lørenskog Frikirke på K
Andakt, vanlige årsmøtesa
Det er spesielt hyggelig h  
og andaktsholdere på sø  
komme. 
    

De mest aktuelle utgangspunkt for å komme inn til Setertjernstua er:
1. Losby utfartsparkering Gå, sykle,ski 
2. Marikollen (Fjerdingby) Gå, ski 
3. Grini bedehus Gå, (ski) 
4. Blystadlia Gå 
Fra alle disse steder går det blåmerkede veier/stier frem til Setertjern
kjente navn i nærområdet. For ski-løyper er det rødmerking som gjel
vi har det nyeste til salgs i kiosken vår, utgitt av Østmarka orientering
  Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell 
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf 
Austveg’s visjon om et sportskapell i 
Rælingen / Lørenskog-marka. 
Styrets fungerende leder er for tiden Karin 
Edsbergløkken 67 90 21 92 / 481 45 239 i den 
periode som Roald Andersen er sykemeldt.  
Kontakt Karin hvis du kan tenke deg å hjelpe 
til på søndagene. 
Hvis du er interessert i å leie stua for en 
forening, lag eller lignende, ta kontakt med 
Svein Aaslund 22 21 13 68 / 934 84 221. 
Har du lyst til å være med 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: Roald Andersen 
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og 
Steinar Edsbergløkken, Steinar Rosseland 
 
Stiftelsen kan også kontaktes via: 
Setertjernstiftelsen 
Postboks 259 
1471 Lørenskog 
Bankgiro 7050 42 00203 / 7877 08 75152 
 Gaver 
Takk for alle gaver til Setertjernstiftelsen.  Denne gang takker vi spesielt 
for det som har kommet inn i perioden 13. sept  – 11. nov. 04. 
 
September (kr. 1350,-) 
KS 200, EL 200, OSL 500, AaW 200, RMA 100, JS 150. 
 
Oktober (kr. 7415,-) 
GO 200, JB 200, TE 150, ATT 200, SR 365, HMS 400, BE 100, IV 100, 
MN 200, CB 100, GPL 200, JD 200, TJ 100, SG 200, HSH 200, AMSM 
200, KE 300, HM 200, GB 200, NN 200, LS 300, FRL 400, ER 300, MKA
200, GM 100, KS 200, SH 200, ETB 200, SM 100, NN 100, BL 400, RG 
200, KL 100, NN 100, NN 300, NN 200. 
 
November  (kr. 900,-) 
KB 200, BS 200, AH 100, TF 200, ON 100, WA 100. 
 
Takk for forbønn, omtanke, oppmuntring, frammøte og pengegaver til 
virksomheten ved Setertjern. 
  

TE 2005 
kommen til årsmøte i
ag 8. mars kl 1900 i
urland. 
ker og bevertning. 

vis flest mulig av våre verter
ndagene har anledning til å

 Styret. 
 
 

7 km Barnevogn mulig 
6 km  

3,5 km  
6 km Via Ramstadslottet 

stua, noen er merket med dette eller andre 
der. Vi anbefaler å anskaffe et Østmarka-kart, 
sklubb i målestokk 1 : 30 000. 


	Vennlig hilsen Roald

