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Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum har i samarbeid med ulike arrangører utviklet et
mangfoldig program for feiringen i 2014. Programmet tar utgangspunkt i de historiske merkedagene og
arenaene i 1814.
«Vår visjon er at grunnlovsjubileet blir rikt på kunnskap og med opplevelser for alle. Jubileet skal gjøre
oss bedre kjent med vår historie, hva som skjedde da Grunnloven ble skrevet for 200 år siden og hva
den betyr for oss i dag», sa tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen, som har ledet
Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum.
Vi vil gjerne oppfordre alle til å oppsøke ett eller flere arrangementer, enten i lokalmiljøet eller ved å
legge turen til Eidsvoll og få omvisning i den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen.
Besøk også internettsidene: www.stortinget.no/grunnloven200 og www.eidsvoll1814.no, der er
mulighetene store for å finne svar på de fleste spørsmål. Også på internettsiden www.kirken.no under
Tema, videre under Grunnlovsjubileet 2014, er det samlet mye interessant stoff.
Til Festgudstjenestene i landets kirker den 23. februar 2014, som også var en bønnedag for land og folk,
hadde forfatteren Edvard Hoem laget en samlingsbønn som vi gjengir her:
Se dine barn, Gud, sammen foran ditt
ansikt, for å takke og lovprise deg som
har skapt alle ting.
Åpne hjertene våre, Gud, så vi kan
kjenne den kjærlighet som du øste ut
over verden, da du sendte din Sønn
Jesus Kristus, så vi skulle få evig liv
ved ham.
Send oss din Ånd, Gud, så vi ved vår
kjærlighet og omtanke for våre
medmennesker kan vitne om deg og
fullbyrde din vilje.
Takk, Gud, for at vi lever i nådens tid,
i gode år, med fred og frihet, i et land
med trygghet og rettferdighet.

Takk for det storverk som ble utført i
tro på deg da våre forfedre møttes på
Eidsvoll for å gi landet en grunnlov.
Gi oss kraft og framtidstro, Gud, så vi
kan rette på det som er skjevt, verge de
svake og lindre smerten hos dem som
lider.
Hør, Gud, hvordan all jorden lengter
etter din velsignelse.
Lær oss å telle våre dager, så vi kan få
visdom i hjertet.
Amen.

Hytteboka vinter og vår 2014
(Et utdrag, innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)
18.01. – Vi var her, en fantastisk vinterdag!
- Første skitur til Setertjernstua i år, hyggelig å komme inn i varmen.
25.01. – Årets første skitur til den beste hytta!
26.01. – Flott skitur fra Marikollen.
- Deilig med en rask skitur hit i dag.
- Vertskapet takker for en fin søndag, stort innrykk av glade skiløpere.
01.02. – Hälsningar från Sverige. Vilken fantastisk natur ni har.
- Årets første tur, flott skiføre.
- Beste skidag så langt i år, flott og hyggelig.
02.02. – En koselig skitur, litt snøvær.
08.02. – Fin tur hit og en fantastisk servering.
- Flott tur fra Sørlihavna, tusen takk.
- Takk for god mottagelse og en hyggelig prat.
09.02. – En fin stund her på Setertjernstua.
- En stille dag pga. gråvær og olympiade. Takk for oss. Vertskapet.
16.02. – Også denne søndagen ble en stille dag, pluss-grader, gråvær
og regn. Vertskapet.
23.02. – Litt vått, men godt skiføre, hyggelig vertskap.
02.03. – Skiføret var greit, men noe trått fra Grini.
- Vi serverte fastelavnsboller i tillegg til vafler i dag, men kun 3 gjester.
Starter hjemturen i forrykende snøvær. Vertskapet.
07.-09.02.- «Loftet» Sentrumkirken har hatt 3 fantastiske dager her. Vi
har lekt mørkegjemsel og hatt hyttekos. Takknemlig for at vi får låne
hytta.
15.03. – Fint vårvær med god temperatur, en flott andakt.
23.03. – Vi rakk nesten andakten. Den første sangen ble sunget en
gang til, dermed fikk vi med oss alt.
- Fin tur i oppholdsvær, lite snø igjen.
30.03. – Vi har hørt mye fint om stua, tok så turen i dag for å være
tilstede på andakten. Et flott sted, fin andakt og nydelig sol.
- Flott tur fra Nordby.
- Nydelig dag, nydelig sted og hyggelig vertskap. Vi kommer igjen.
06.04. - En fin dag tross litt regn, 12 gjester. Hva mer kan vi ønske? Vi
merket også Guds nærvær. Vertskapet.
13.04. - Takk for en god stund på denne flotte hytta.
- Deilig sykkeltur fra Losby, hyggelig samvær.
- Perfekt turvær, takk for en fin stund.
- En helt topp søndag, mange hyggelige besøkende, fin andakt og god
atmosfære. Vertskapet.
20.04. - En strålende 1. påskedag, sol og 13-14 gr. God andakt og fine
sanger. «Jesus er oppstanden» var hovedbudskapet.
- Takk for påskebudskapet21.04. – Nydelig morgen med fuglekvitter og varm sol. Et fint sted.
- Takk for at noen tilrettelegger for at andre skal trives.
18.- 21.04. – Her har det vært godt å være, årets første bad. Vi har lekt
gjemsel og beundret en nydelig stjernehimmel.
- Vi har feiret påskedagene på Setertjernstua sammen med venner. Vi
har virkelig kost oss og tar gjerne påskeferien her flere ganger.
Vertskapet.
27.04. – Takk for en god andakt ute på terrassen i det flotte været.
- Godt å være her i dag.
04.05. – Super sykkeltur hit. Veldig fin hytte, nydelige vafler og hyggelig
vertskap.

.

BLÅBÆRSTEVNET
Søndag 24. aug. kl 12 -15 arrangeres
det tradisjonelle Blåbærstevnet.
Det blir andakt, sang og musikk.
Salg av pølser, vafler, kaffe og brus.
Kollekt.
Stevnet avsluttes med enkle konkurranser
/ leker.
Alle er hjertelig velkommen.

Kristendommens og kirkens
betydning i årene rundt 1814.
I radioprogrammet «Mellom himmel og jord» den 18.05.
uttalte teolog og professor i kirkehistorie Dag Thorkildsen
at uten kirkens deltagelse hadde ikke Norge fått sin egen
grunnlov. De bidro både med praktisk tilrettelegging og
informasjon. Også ved å stimulere den nasjonale
selvfølelsen gjennom forkynnelse, bønn og sang.
Kirkene og prestene var altså sentrale og nødvendige
aktører i det som er blitt kalt mirakelåret 1814.
Valgene til riksforsamling i 1814 startet i kirker landet
rundt og ble dermed Norges første nasjonale valg.
Omkring 180 av de i alt ca. 300 kirkene
hvor dette valget ble holdt, står den dag i
dag. De har fått hvert sitt emaljeskilt som
forteller at kirken var åsted for valg i
1814. På Nedre Romerike gjelder dette
Skedsmo, Fet, Enebakk, Nittedal, Sørum,
Aurskog og Løken kirker.
Vi kan derfor si at kirken bidro sterkt på sin måte til at
grunnloven i 1814 ble en realitet.
«Haugebevegelsen var med på å legge grunnlaget for et
fungerende demokrati i Norge», dette er en uttalelse etter
professor Francis Sejersted.
Det sies at de dyktigste blant bøndene i Riksforsamlingen i
1814, hørte til Hauges venner.
Hans Nilsen Hauge hadde reist fra sted til sted for å fortelle
og forkynne. Overalt hvor Hauge kom, gikk
drukkenskapen tilbake, og produktiviteten i jordbruket gikk
opp. Haugevekkelsen la vekt på hardt arbeid og
gudstilbedelse. Man skulle lese i bibelen. Mye på grunn av
Hauges oppvekst som bondesønn, var bøndene interessert i
å høre mer på hva han forkynte.
Haugianarvekkelsen ble den første landsomfattende
folkebevegelse, nettverk og vennesamfunn organisert
uavhengig av staten.
Da riksforsamlingen satt samlet i april
og mai 1814, var Hans Nielsen Hauge
fremdeles under rettsforfølgelse etter sitt
lange fengselsopphold som med kortere
avbrudd hadde vart siden 1804. Han var
blitt kalt
«foræder»,
«forfører»,
«folkebedrager» og lignende.
Saken hans ble først avsluttet på
lillejulaften 1814. Han ble da satt fri,
men dømt til å betale en bot på 1000
riksdaler til Kristianias fattigkasse.
Hans Nilsen Hauge døde i 1824.
Også mange av bøndene som møtte på Stortinget de første
20-30 år etter 1814 var haugianere. Rundt om i landet, i by
og bygd, var haugianerne foregangsmenn i næringslivet,
som gårdbrukere, håndverkere og forretningsmenn. De
utmerket seg ved flid og sparsomhet, ved gudsfrykt og et
moralsk ordentlig liv.
Grunnloven og statsforfatningen av 1814 lar seg i
virkeligheten ikke fullt ut forstå uten å se det i lys av det
kristne grunnlaget for Eidsvollverket.
Vi avslutter med det kjente sitatet etter skysskaren til
Georg Sverdrup, vår første "stortingspresident", på veg til
Eidsvoll, skysskaren sa følgende: "Husk at Gud er attåt".

Leder har ordet:

Dugnad lørdag 24. mai.

Ingen på andakten!
Søndag morgen kl 0900. Vi sykler hjemmefra.
Inne på Setertjern litt før kl 10. Overskyet
vær, 16 grader varmt og etter hvert kommer
lett duskregn.
Kaffe og de første vafler er rykende varme kl 1030.
En gammel skautraver observeres utenfor inngangsdøra
skottende mot skiltet som sier at vi først åpner kl 11. Vi roper
han inn til helt fersk vaffel og en kopp kaffe. I tillegg får vi en
hyggelig prat om skauvandring og friluftsliv før han drar
videre.
Helt stille frem til kl 1230 da det er andaktstid, men det blir
”messefall” denne søndagen til tross for godt forberedt
andakt om bønn.
Kl 1330 stikker tre unge jenter på joggetur innom og drikker
litt vann før de ”flyr” videre. Kl 1430 rydder vi, fører status inn
i hytteboka: Ingen på andakten og 4 besøkende innom hytta
denne søndagen.
Vi slukker alle lys, låser og drar hjem. Ikke en helt vanlig
søndag på Setertjern, men heller ikke uvanlig.
Vi i styret ønsker at Stua skal bli brukt, men ser at vi nok ikke
alltid har det store besøket utenom skisesongen. Det blir da
et tankekors at vi legger ned relativt store ressurser i drift og
vedlikehold. Heldigvis at Reto- stiftelsen bruker Stua mye i
sitt arbeid med rehabilitering av rusmisbrukere. Dette alene
forsvarer Stuas berettigelse.
La oss likevel be om at økt bruksfrekvens og Guds
velsignelse for de trofaste støttespillerne som forestår
vedlikeholdsarbeid og drift. Det er ikke få timer som blir lagt
ned i løpet av året – forhåpentligvis ikke forgjeves.
Guds velsignelse også til dere som enten er besøkende,
støtter oss økonomisk eller følger oss i bønn.
Jeg ønsker alle en riktig God sommer og velkommen til
”Blåbærstevnet” søndag 24. august på Setertjernstua. Da er
ny sesong i gang!
Gunnar Førland

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

Gjester 18.05.14:
Heidi og Hans Even Helgerud
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Det er så flott vær. Setertjernstua var et ypperlig mål for
sykkelturen.
Er dere her ofte?
Ikke så ofte på sommeren, det blir mest når det er
muligheter å gå på ski.
Hva synes dere om stedet?
Et flott sted. Og tilbudet med servering av vafler og drikke
er helt topp.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Absolutt. Det er også fint å legge turen hit å sitte ned, nyte
utsikten og finne roen når stua ikke er åpen.
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss?
Synes ikke vi savner noen ting her.
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang

Fra lengst til høyre: Helge Valrygg, Tomek Kalpowicz,
Henrik Hedemann, Per Bjortjønnli, Svein Kopperud,
Ellen Kirkeby, Gunnar Førland, Halvor Elverhøi og
Steinar Rosseland.
Hvert år på denne tid inviteres det til dugnad som
innebærer en solid rengjøring av hus og rydding i
området rundt. Det viser seg å være nødvendig med et
«skippertak» minst den ene gangen i året, det hadde vært
ønskelig med litt mer.. Setertjernstua fortjener et godt
vedlikehold, våre besøkende gir oss bare positive
tilbakemeldinger om beliggenheten og stedet for øvrig.
Oppmøtet på denne dagen er alltid spennende, listen med
ønskede aktiviteter var i alt på 10 punkter.
Været ble på vår side uten en dråpe nedbør og ca 20 gr.
Varselet først i uka lød på regn, men det ble etter hvert
endret til opphold, kanskje litt sol.
Prioritert arbeid var helvask av kjøkken, pussing av alle
vinduer, ordne med ved, grundig rengjøring av soverom
og fellesrom, noe beising samt annet forefallende arbeid.
Alt dette ble godt gjennomført takket være at i alt 9
personer, alle med stor arbeidslyst; dukket opp. Rydding
langs veien måtte utestå, ryddesagen ville ikke starte!
Mange takk for at dere som kom og gjorde lørdagen til
en god dag for oss i dugnadskomiteen.

Helge Valrygg hadde fiskelykke i Setertjern.
Lørd. 24. mai fikk han en fin ørret på kroken.
Vekt hadde vi ikke, men lengden var 45 cm.

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 14.
Mars (kr 1115,-)
AD 200, JS 300, OH 200, JEW 100, EB 255, Gave i stua
60.
April (kr 11355,-)
GF 355, RGE 100, AHA 300, RIG 200, GO 200, KSHS
100, GÅAA 500, OMK 200, ATT 300, LT 200, ED 200, HFK
200, GF 150, PK 100, EB 200, RMB 300, MS 300, HSH
200, JDB 250, MHF 100, TT 1000, ME 200, RO 200, KS
200, KA 200, HK 400, AD 200, T&AL 200, GH 150, EW
100, NN 250, ROM 200, TL 300, Skogblomsten – Juba
300, Losje Lørenskogs Fremtid 3000.
Mai (kr 8280,-)
J&BK 250, TT 1000, EL 100, HKK 100, TB 150, GB 200,
BL 500, NN 150, HOV 200, SR 5000, TCS 150, JS 300,
Gave i stua 180.

Bildene er tatt av Steinar Rosseland

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: Gunnar Førland
67 90 95 19 / 415 56 870
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.
Kontakt Trond Woll 63 81 45 13 / 907 95 033
eller Svein Kopperud 915 30 622 hvis du har
mulighet å hjelpe til på søndagene med andakt
eller kjøkkentjeneste.
Har du lyst til å delta 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: Gunnar Førland.
Redaktør: Steinar Rosseland
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og
Steinar Edsbergløkken,
Bladet kopieres på Skedsmo videreg. skole,
Tilrettelagt opplæring.
Stiftelsen kan også kontaktes via:
Setertjernstiftelsen
Postboks 259, 1471 Lørenskog
Bankgiro 7050 42 00203 / 7877 08 75152
Internett: www.setertjernstua.no

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.

