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«Vend om for
himmelriket er
kommet nær!»
Natt til 2.juledag for ca. 20 år siden var jeg på vei til fots fra Grini
skytebane til Setertjernstua med et dødsbudskap til en av våre
venner fra Blå Kors som da bodde her under byggingen. Jeg var
klar over målet, men kraftig snøfall brakte meg ut av kurs og jeg
gikk meg vill. Jeg hadde lite strøm på mobilen og tvilsom dekning, men en rask telefon til Trond klarte å bringe
meg på riktig kurs. Slik har det hendt meg mange ganger på vei mot det store målet vi lærte om i hjem og
søndagsskole. Det skal så lite til før man er i grøfta, for veien vi vandrer på er smal og fristelsene er mange.
Som far, bestefar og nå oldefar til 5, snart 6, har jeg det stort sett veldig bra. Men, som et kjent utsagn sier;
vi har det ikke bedre enn barna våre har det. Vi følger med våre kjære i tykt og tynt, og preges av det når sykdom
og vanskeligheter inntreffer hos dem. Slik også med vår Far i Himmelen.
Gud er kjærlighet og han elsker Verden, dvs. alle mennesker uansett, så inderlig at han sendte sin egen
sønn for å dø og derved sone for alle våre vill-farelser og dårlige valg. Jesus stod opp igjen og seiret over all
synd, og ga oss alle den aller største gave; frelse i Jesus Kristus til et evig liv der Gud er! Men vi må selv velge
om vi vil ta imot gaven.
Røveren på korset hadde bommet totalt og fikk sin straff. Så går det opp for han at mannen ved siden av er
Jesus, og han sier; Herre, tenk på meg når du kommer i ditt Rike. Jesus svarer straks; «Sannelig, i dag skal du
bli med meg i Paradis». Røveren rakk ikke verken dåp eller anger for sine dårlige valg i livet, men han oppfylte
den avgjørende forutsetning; på sin enkle måte bekjente han troen på at Jesus er den som Gud har sendt for å
frelse oss alle av bare kjærlighet og nåde!
Døperen Johannes kom litt før for å rydde vei for Jesus. Han fortalte om Gud og Guds frelsesplan, han
helbredet syke, døpte mange og gjorde vel, og folk strømmet til. Han oppfordret alle til å vende om, for
Himmelriket er kommet nær. Så kom Jesus og sa nøyaktig det samme, og lot seg døpe av Johannes.
Poenget for oss alle er å ta imot gaven, sette målet for vårt liv og ikke bomme. Jeg trenger stadig å
korrigere kursen, ja, nær en daglig omvendelse.
Setertjernstua ligger så fint på sin kolle der stiene møtes. Felles for oss alle er at vi må korrigere kursen for
å komme trygt hjem igjen herfra! Vil du velge samme sti hjem, er det nødvendig å vende om.
Jesus sa også at Himmelriket er inne i oss. Jeg opplever at det innebærer at vi får del i en glede, en fred,
en trygghet, hjelp i sykdom, hjelp i mange slags situasjoner. Ja, det fins en endeløs rekke av gode erfaringer og
fine vitnesbyrd, for Himmelriket er kommet nær for alle som vender om, fester blikket på Jesus og åpner seg
tillitsfullt for det levende vann.
Roald Andersen

Blåbærstevnet 2017
Nesten på dagen for 20 år siden var det åpning og innvielse
av Setertjernstua. Datoen var 31.08.97. I årets blåbærstevne
ble dette markert og det var derfor en stor glede at stiftelsens
mangeårige leder hadde anledning til å være med oss, sågar
som taler. Været i år var kanskje litt mer høstlig enn den
gang, men litt sol og varme var det. Årets stevne var det 22. i
rekken da det startet ved grunnsteinsnedleggelsen i 95.
Dermed er høst-sesongen kommet i gang, det betyr at stua
skal være åpen i alt 12 søndager fram t.o.m. nov. Ekstra bord
og benker ble satt ut og etter hvert kunne
vi telle ca. 65 stk. tilstede, slett ikke dårlig.
Det var laget et ekstra fint program på
hele 8 sider A5 siden det var jubileum,
mesteren for dette var Are Seierstad.
Shofar-toner ble spilt ut fra høyttaleren
før styreleder Svein Aaslund ønsket alle
hjertelig velkommen kl 1200.
Etter fellessangen «La oss forene oss i
sang, Gud er god» fikk Jorunn Austveg
ordet. Hun fortalte litt fra hun ble kjent med
Odd Olaf og fremover i tid. Han fikk et kall
fra Gud til å drive et arbeid blant rusmisbrukere samt å bygge Setertjernstua.
Hun takket alle forbedere, givere, styremedlemmer og
dugnadsarbeidere som gjør driften mulig.
Rune Olsen bad etterpå en bønn for
stevnet. Salemkirken Lørenskog stilte
med 3 gitarer og 6 personer og de hadde
3 sanger for oss: «Hele himmelen er åpen
over meg», «Uten den himmelske losen
om bord» og «I himlen er det mange ting jeg lengter å få se».
Steinar Rosseland hadde et tilbakeblikk på selve
åpningsdagen for 20 år siden, se et annet sted i bladet.
Før Roald Andersen fikk ordet, ble det sunget unisont
«Kjærlighet fra Gud». Roald er det alltid godt å høre på, han
delte både personlige opplevelser og blbelforkynnelse med
oss. Han har sendt oss et utdrag som står på førstesiden.

.

«Vår Gud han er så fast en borg». ble det sunget unisont før
våre venner fra Salem sang «Det enda jag vet» og «Min
Jesus lever». Det tatt opp kollekt, i år til Blå Kors
Kontaktsenter, på kr 4618,-. Avslutningssangen var «Si,
kjenner du det skjønne Jesu-navnet».
Det ble solgt pølser m. tilbehør, kaffe og vafler, også den
tradisjonelle naturstien med 4 oppgaveposter og 5 deltagerlag ble gjennomført før avslutningen presis kl 1500. Hjertelig
takk til alle som møtte opp og som bidro til et godt stevne.

Sangsekstetten fra Salemkirken Lørenskog

Benkene fylles når klokken nærmer seg 1200.

Fra åpningsdagen 31.08.97

Leder har ordet:

Som dere kan lese utførlig et annet sted i
bladet er årets Blåbærstevne avviklet. Høstsesongen starter jo alltid med dette stevnet
første søndag i sept. Stua er nå åpen for
servering og andakt hver søndag ut nov.
Som styreleder vil jeg takke alle dere som trofast tar vakter på
Setertjernstua, både som andaktsholdere og kioskansvarlige.
Det er Dere som gjør at stua kan holdes oppe hver søndag
slik at alle som tar turen dit opplever at det er et godt sted å
komme til. Her kan de som ønsker det lytte til hva dagens
andaktsholder vil dele med oss fra Guds ord. Så kan de nyte
vår enkle servering og gode samtaler med medvandrere.
Når du går opp bakken mot Setertjernstua, legg merke til hvor
godt vedlikeholdt den er, nybeiset og fin. Se på garasjen, like
nybeiset og fin den også. Når du kommer inn i stua vil du
merke at den litt sjenerende knirken som har vært i noen av
gulvene nå er borte og lakkering er utført. En av våre aller
mest trofaste dugnadshjelpere har ansvaret for at dette er blitt
utført i sommer. Takk skal du ha.
Så ønsker jeg alle vel møtt til hyggelige treff på stua i høst.
Svein

Andaktsholdere i høst:
17.09. Øyvind Hektner
24.09. Svein Kloster
01.10. Jorun Kind
08.10. Bjarne Slyngstad
15.10. «Tentro» v/R.Østreng
22.10. Liv Strøm Lilley
29.10. Hans Petter Østreng
05.11. Arvid Egeli Austeng
12.11. Kai Bjørntvedt
19.11. «Loftet» Sentrumkirken
26.11. Øyvind Hekner
Andakten begynner kl 12.30 og har en varighet på 20 –
30 min. inkl sang.

Folk på søndagstur
Her er en fast spalte hvor
tilfeldige gjester får noen
enkle spørsmål hvordan de
opplever Setertjern-stua på
en vanlig søndag.
Besøkende 03.09.17:
Vera og Bjørn Vanghol.
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Vi er kommet for å være med på blåbærstevnet. Vi skal
spille og synge sammen med flere fra Salemkirken i
Lørenskog.
Er dere her ofte?
Det er første gang i dette året, men tidligere har vi vært
her ganske ofte. Vi forsøker å delta på blåbærstevnene.
Hva synes dere om stedet?
Et praktfullt sted plassert midt i Guds fine natur.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Selvfølgelig må vi anbefale dette flotte stedet.
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss?
Vi ser ikke noe akkurat nå. Vi kan tenke over det å komme
tilbake til dette en annen gang.
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang.

I årets stevne informerte Steinar Rosseland fra åpningsdagen. Han refererte bl.a. en artikkel fra bladet Lørenskog
Vel, undertegnet med MPP. Vi gjengir denne artikkelen her:
Setertjernstua er et faktum. Rødbeiset og trivelig ligger den
der. Vil du være med på dugnad, vil du gi penger til driften, vil
du være med på å dele ansvaret for noen av dem som holder
på å gå til grunne i stoffmisbruk og rus og ødeleggelse?
Idealismen dør ikke, om mannen dør – om idealisten dør.
For 15 år siden (1982) fant en Blå Kors medarbeider ut noe
som han trodde kunne være løsningen for de rusrammede i
Oslo, som ikke kunne komme bort fra misbruket fordi de ikke
kom bort fra miljøet. Han ble så fenget av ideen om å kunne
tilby noe til dem, fjernt fra byens larm, at han fikk ord på seg
for å ha «en trassig tro». Det ble Setertjern i Rælingsmarka
som pekte seg ut for hans indre blikk. Her ville det være ro og
stillhet. Og som den Jesus-begeistrete mannen han var,
visste han at bare krefter ovenfra kan løse krefter som binder.
Og Jesus kan, det var han overbevist om.
Hans navn var Odd Olav Austveg. Da ideen var ved å
realiseres, druknet han mens han kjørte materialer til
byggingen over islagt vann vinterstid.
Sønd. 31. aug. var det innvielse av Setertjernstua som sto der
i all sin glans. Under de mange taler i forbindelse med
innvielsen, kom det klart frem at det egentlig var et mirakel.
Jorunn Austveg fortalte gripende om en lang veg. Et under. –
Han var borte. Entusiasmen for prosjektet var på nullpunktet,
sa flere. Men mismotet varte ikke ved. En etter en gjenvant de
gløden. En stor fordel var det at en «ung» pensjonist kunne
gå inn som leder i styret for stiftelsen. Roald Andersen var
denne «unge» pensjonisten – med mot og drive. I tillegg var
det alle dem som tok tak i det praktiske, Trond Woll og Brede
Stensrud for å nevne noen.
Det er et nøktern bygg stiftelsen har oppført. Det har flere
funksjoner. I tillegg til å være retreat for rusmiddelbrukere som
det var påtenkt, blir det også et nytt samlingssted i Guds frie
natur. Noe av det gledeligste som kom frem i de mange gode
ord som ble «stua» til del, var hilsningsordene fra ordføreren i
Rælingen (Margarita Rambøl), hun uttalte seg på vegne av
seg og ordføreren i Lørenskog (Per O. Lund). Det gikk ut på at
begge kommunene fortsatt ville se positivt på initiativet. En
sjekk med ukjent beløp (kr 5000) var en slags felles garanti.
Løypegeneralen for skiidretten (Kjell Staxrud) lovet å tegne
nye kart slik at Setertjernstua fikk sentrale løyper utenfor
trappa og dermed mange besøkende. Og ellers var det
mange positive utsagn som borger for en lys fremtid for
Setertjernstua og visjonen om å hjelpe mennesker i nød.
I sin preken talte Martin Synnes om åkerlandet, 1.Kor.3,9-11.
Det beste ved reising av et sted som Setertjernstua er de
levende stener som er Guds folk. Karin Edsbergløkken ba en
bønn for det arbeidet som skal gi redning for dem som
kommer på avveier. Otto Aamodt sang solo og en tallrik
forsamling sang «Navnet over alle navn er Jesus» og «Vil
Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengd på huset byggja.»
Og blåbær, multer og vafler var det naturligvis til alle som
hadde tatt turen idet fine ettersommerværet.
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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 juni 17 – aug.17.
Juni (kr 3 625,-)
EB 255, JAH 250, TB 200, IH 200, DOH 300, MHF 500, RH
200, RO 200, ATT 200, GO 200, JB 500, MPR 500. Gave i
stua 120.
Juli (kr 6 650,-)
MS 500, RDH 300, HSH 200, BSE 100, HKK 150, AH 250,
TL 200, TLAa 200, AL 500, RKG 150, MUB 1000, ØVH
500, AMS 400, AGF 300, EW 200, KS 200, AD 200, HK
400, TH 200, ØT 500, HOV 200.
Aug. (kr 4 500,-)
OS 200, P&S 2000, BJK 100, ROM 200, AMS 500, JOB
500, JS 400, TB 200, RMB 400.

I den forrige utgave av Hornsignelet var side 2 og 4 blitt
byttet om ved en feil i kopieringen. Vi besluttet allikevel å
sende ut bladet da vi vurderte det som fortsatt godt
lesbart for våre lesere. Vi beklager feilen.

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 7050 42 00203 / 7877 08 75152
Internett: www.setertjernstua.no

Bildene er tatt av Steinar Rosseland

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.

