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Høsten er kommet!
Naturen er i ferd med å innrette seg til den kommende vinter etter å ha gitt de
fleste av oss en sommer med mange fine opplevelser.
Ute kan vi ha vært på turer sammen med gode venner eller noen ganger alene
hvor tid til stillhet og ettertanke også kan være positivt.
Når høsten kommer har vi mulighet til å samle inn naturens gaver som bær
og sopp, fisk fra gode fiskevann og kjøttkvote fra høstjakten.
Ordene høst og høsten er nevnt ca 25 steder i Bibelen. Ett av de mest kjente
står i Luk 10:2

Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor
høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!
Må virksomheten i og rundt Setertjernstua være et sted hvor det kan bli
høstet i bibelsk forstand, hvor mennesker kan finne styrke i sin tro mot de
evige og himmelske verdier.

Blåbærstevnet 2004
Til tross for en noe våt dag kom allikevel ca 70 personer inn til
Setertjernstua. Det ble ikke plass for alle inne, noen måtte sitte ute
på verandaen under et provisorisk plasttak.
Etter hvert dukket solen opp og det ble en fin dag hvor Guds
godhet og kjærlighet for oss alle stod sentralt i ord og toner.
Utførlig referat fra stevnet og flere bilder inne i bladet.
Alle bilder fra stevnet er tatt av Roald Andersen.

Bare blåbær…
Setertjernstuas blåbærstevne er kommet for å bli.
Når vaffeljernet streiker den dagen man venter storinnrykk, er
det bare blåbær for Setertjernstuas kjøkkengjeng likevel å
klare brasene. Det er en egen sisu med de folka…
Blåbærstevnet 22. august var vått, men svært vellykket. Stua
var overfylt, og noen satt under provisorisk plasttak på
terrassen da Unni og Svein Skarholm holdt sin sportsandakt. I
vår tid skal solosangen gjerne være så kunstferdig at man
knapt kjenner melodiene igjen. Derfor var det deilig å høre fru
Skarholm, som sang ”hellig og alminnelig” til glede for oss alle.

Tanke og omsorg for dem som har et rusproblem vil fortsatt ha bred
plass for alle venner av Setertjern. Ennå er det håp!
Interessant var det å møte krumtappene i det omfattende praktiske
arbeidet som er gjort med Setertjernstua. Trond Woll, Halvor
Elverhøi, Steinar Rosseland og Svein Aaslund har gjennom årene
vist en troskap og et ansvar som fortjener takk, - og iherdigheten og
oppfinnsomheten i alle detaljer, står det respekt av.
Også Roald Andersen, ”som kunne legge seg trygt ned hver kveld
og vite at han også neste dag ville være formann i stiftelsen”
fortjener – som den offiser han er – honnør!
På Setertjern-dager vil det alltid være noen som nevner Odd Olaf
Austveg, som så tragisk omkom da traktoren han førte gikk
gjennom isen og han mistet livet for år tilbake. Arbeidet stanset
ikke opp. Stadig nye løft er gjort, og det siste gjelder nettopp
traktoren, som virksomheten ikke kunne ha vært foruten. Det nye
er at det bygges garasje for den. Setertjern har ikke helt unngått
hærverk, men nå kan snart traktoren låses inn og stå trygt.

Unni Skarholm synger for oss og Per Rønsen er ved orgelet.
Svein gjorde teksten ny og spennende – den bortkomne
sønnen har vi hørt og lest om mange ganger. Atter en gang
fulgte vi dramaet. Selv på bunnen er det håp.
”Ennå er det håp”, likte Ludvig Karlsen å si; en hjemvendt
sønn fra grisebingen.
Setertjernstiftelsens idé var å finne et sted for samvær og
samtale med de som slet med rusproblemer. Odd Olaf hadde
sin visjon fra virke bl.a. i Blå Kors, og hadde sett behovet.

Blåbærstevne!!!
Blåbær var det kanskje ikke så mye av i år. Man merket seg at
blåbærsyltetøyet på vaflene kom fra butikk, der det også var kjøpt
pølser for anledningen. Men ”Stevnet” var av god gammel kvalitet.
Noen hadde kanskje ventet en hilsen fra misjonær Anne Helene
Gundersen, før hun vender tilbake til et flomrammet Bangladesh
etter ferieoppholdet. Varmt gjensyn med henne!
Ung og gammel har like høy rang på Setertjern.
Derfor var det også lagt inn konkurranser for de barn som trosset
regnet, og for andre godt voksne sjeler som f. eks. Henny og Martin
Synnes. Det var to blad Steinar; Edsbergløkken og Rosseland som
var ”lekegeneraler”.
Terrenget er blitt så velbrukt nå at det går fint å tre en ring langs en
tråd av en mils lengde (slik føltes det) gjennom kratt og ekle greiner
og deretter finne poster her og der i geografien. Henny kastet
ringer til 45 poeng mens Martin skjøt med luftgevær til 25. De noe
blandede kunnskaper hos Mari Ekroll når det gjelder planter og dyr,
ble ubarmhjertig avslørt til stor latter for publikum. Ellers var det
både jubel og premieutdeling til slutt. Referenten fikk ”Den lille
kamel” til odel og eie.
Vi må bli flinkere til å sende Setertjern-budstikka rundt. Det kjørte
to busser til stevnet i år, men den ene var tom.
Det er liten tvil om at også folk med små skavanker ønsker seg en
tur til idyllen ved tjernet. Særlig ved det årlige stevnet, der det
tillates biltransport, er det viktig at folk får vite om muligheten. - En
takk også til sjåførene Tor og Trond.
Rolf Østrem, referent

Svein Skarholm måtte plassere seg i døråpningen for at alle
både inne og ute skulle høre han.
Jorunn Austveg åpnet Blåbærstevnet med bønn og et
brennende vitnesbyrd.
Roald Andersen tok opp en bekymring noen har hatt om at
visjonen skulle komme for mye på avstand. Han sa at man
hadde kompensert for dette ved å støtte Evangeliesenteret og
Blå Kors, som er eksperter på det arbeidet som skapte
Stiftelsen.

Per Rønsen
gledet oss også
i år med vakkert
trompetspill

Det seirende laget i konkurransen viste stor glede ved å vinne.
De var best på 3 av postene, men på naturkunnskap var der
noen hull som dro ned. ”Skip” på laget var Kåre Ekroll.

En av ferdighetsprøvene var luftgeværskyting på ballonger.
Stemningen var nesten som på landsskytterstevnet.
Ringspill var et alternativ som flere benyttet seg av.

Med husgruppe til Setertjern.
Helgen 8 – 9 mai hadde vi et annerledes møte i husgruppa
vår, vi var på Setertjernstua. Det ble en flott helg på alle måter.
Setertjernstua med uteområdet er blitt en oase i skogen.
Været var fantastisk, med sol og den første sommervarmen. Vi
kunne sitte ute til langt på kveld.
Det ble også årets første bad i Setertjern for 2 av de spreke
damene.
Det er fint fellesskap å kunne forberede og tilbringe en helg på
denne måten.
I 2-3 tidligere husgruppemøter forberedte vi andakten
sammen. Ingen av oss har erfaring med å holde andakter, så
slik sett var dette en ekstra utfordring.
Men vi fikk gjennom dette et felles mål å jobbe mot. Det ble
funnet stoff til andakten i andaktsbøker og på internett,
disposisjon og innhold ble bestemt i fellesskap i gruppa.
Temaet for vår andakt og denne søndagens tekst var om Jesu
kjærlighet og at han vil at vi skal vise kjærlighet for hverandre.
Gjennom en slik tur får fellesskapet og vårt vennskap næring.
Vi hadde også ansvaret for serveringen denne søndagen.
Dette kan anbefales. Kanskje noe din husgruppe kunne tenke
seg?
Jan, Kirsten, Sone, Margareth, Arne, Kirsti, Jorunn, Per.

Besøk fra Japan
I juli fikk Setertjernstua besøk av misjonær Erik
Frøyland med familie. De arbeider for Misjonsalliansen
i Nagano. Her har de bygget opp både kirke og
diakonisenter. - Jeg hadde i fjor gleden av å være til
stede ved innvielsen av deres senter.
Familien Frøyland er nære venner av Setertjernstiftelsen. Erik har fulgt vårt arbeid fra starten, da Odd
Olaf og jeg jobbet på samme tid som Erik i Blå Kors.
Han har besøkt Setertjern tidligere, men dette var
første gang etter at nybygget er ferdig.
Med på besøket til Setertjern var også kjære venner fra
Enebakk, tidligere ansatte i Blå Kors; Are Seierstad og
Leif Fjeld.
Vi hadde en flott dag i strålende vær.
Roald Andersen fortalte om visjonen for stedet og Erik
holdt andakt. Døtrene Martha og Manna sang og spilte
– kona Noriko sang sammen med Leif, og Are ba for
arbeidet i Nagano og på Setertjern.
En riktig god dag ble det.
Vi takker for besøket, og er glad vi kan be for
hverandres tjeneste på tross av stor geografisk
avstand.
Jorunn Austveg

Fra middagen – grillmat og forsmak på sommer utenfor stua.
(Fra venstre Kirsten, Kirsti, Arne og Margaret )

Gaver
Takk for alle gaver til Stiftelsen Setertjern Rehabilitering. Denne gang
takker vi spesielt for det som har kommet inn i perioden mai – sept 04.
Mai ( kr. 950,-)
SK 300, NN 100, SL 250 og NN 300.
Juni (kr. 8285,-)
Hol Blå Kors 1000, BAa 75, KAa 200, AH 100, EL 100, GO 150, APB
100, KAS 500, OH 200, Foreningen ØX 200, CB 200, IØH 200, GH 150,
BE 100, TE 200, GR 215, HM 200, BN 200, KL 100, OK 100, GPL 200,
ATG 200, OSL 250, TBM 200, KS 200, HPS 150, KB 150, AT 200, MS
200, JB 200, NN 200, PB 500, LT 100, JS 200, BJK 100, TJ 100, BL
300, HSH 200, JS 150, TCS 100, Gaver gitt i stua tils. 95
Juli (kr. 3050,-)
NN 100, SG 200, ON 100, LS 300, MUB 1000, HK 300, GK 200, AH
250, SH 200, NN 300 og KB 100.
August (kr. 900,- + kr 4150,-)
JAH 500, ETG 200 og AF 200. Kollekt Blåbærstevnet 4150, videresendt
til Evangeliesenteret og Blå Kors med ½ part på hver.
September (kr. 320,-)
GH 200, KS 100 og Gave gitt i stua 20.
Takk for forbønn, omtanke, oppmuntring, frammøte og pengegaver til
virksomheten ved Setertjern.

Hornsignalet utgis av en uavhengig, ideell
stiftelse som ønsker å videreføre Odd Olaf
Austveg’s visjon om et sportskapell i
Rælingen / Lørenskog-marka.
Styrets leder er for tiden Roald Andersen,
tlf 67 90 44 38, mob 922 80 554..
Kontakt Roald hvis du kan tenke deg å hjelpe
til på søndagene, eller hvis du er interessert i
å leie stua for en forening, lag eller lignende.
Har du lyst til å være med på dugnader,
kontakt Trond Woll, tlf 63 81 45 13, mob 907
95 033, eller Steinar Rosseland, tlf 67 90 73
79, mob 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 0203 / 7877 08 75152

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.

