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LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND
For mange kom nok Kristi himmelfartsdag noe i bakgrunnen for 1. mai - feiring i år.
Men for disiplene og hans øvrige nære venner var det sikkert en veldig spesiell dag for
snart 2000 år siden da han ble løftet opp og ble borte i skyen.
Han hadde fortalt at det ville bli til fordel for dem at han dro hjem til Himmelen, for da
skulle han sende dem Den Hellige Ånd. Kanskje ikke så lett å bli trøstet av det i
situasjonen, men de gikk i tro til Jerusalem og ventet.
”Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt og som jeg har
talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen dager døpes med Den
Hellige Ånd.” (Ap. 1. 4-5)
”Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner
i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.” (Ap. 1. 8)
For noen år tilbake hadde jeg et underlig syn som jeg har fortalt om i flere sammenhenger.
Jesus sto med løftede armer og holdt et himmelsk basseng fylt med de vakreste farger.
Hver farge representerte Guds kjærlighet i form av: -omsorg, -tilgivelse, -fred, -glede,
-helbredelse osv; ”Levende vann!” med andre ord. Fra Jesus gikk det myriader av
fiberoptiske, vaiende rør som endte på hodet til menneskene på jorden. I de rør der
mennesket hadde blikket festet på Jesus, rislet det Levende vann. Der mennesket var
opptatt med alle andre ting, var det stillstand.
Jeg var med ett lys våken og gikk for å barbere meg. Så ble det sagt så tydelig: ” Det er
ikke dine prestasjoner jeg ber om, men lydighet. Når du går dit jeg ber deg, kan mitt
Levende vann renne til den som har behov.”
Ofte skjer det mer i samtale mellom to enn i store forsamlinger, hører vi, - til ettertanke…
Hva nytter jeg min tid til og hvor er mitt fokus?
RA

Et utvalg fra hytteboka i vinter / vår.

Påskehelgen med Reto

(innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)
-------------

13.01 – Dagens positive overraskelse, stua var åpen. Flott
skiføre, deilig servering.
- Kjempeflott tur, fin hytte.
- Flott tur fra Finstadjordet til åpen stue, tusen takk.
- Vi har hatt det veldig fint, de som jobber her er hyggelige.
03.02. - Østmarkas beste serveringssted.
- Hundrevis av snøtunge trær over veien hit, godt å komme til
stua, flott sted og koselig vertskap.
- Rælinger på tur finner kaffe, vafler og ikke minst HVILE på
Setertjernstua. Håper på mange fine skihelger utover.
- Flott åpning av skisesongen og Setertjernstua, mye snø og fin
gli.
- Et ufattelig flott sted, hyggelige folk og fine omgivelser.
- Første ordinære åpningsdag, snøen ligger tung i trea, løypene
er ikke helt topp. Takk for en storslått dag i stua (vertskapet).
08.-10.02. – Kom hit på fredag og reiser hjem søndag etter en
super helg. Nydelig vær og mange aktiviteter. Takk for oss, vi
kommer gjerne igjen. Tentro Rælingen.
24.02. – Fint å komme hit inn å se en fin hytte og treffe hyggelige
folk, kommer tilbake.
- Takk for fint samvær.
- Strålende vær, + 8 gr, litt glatt å gå (vertskapet).
02.03. – Overnattet fra lørdag, takk for et fint opphold. Ca 20
besøkende, Guds fred (vertskapet).
09.03. – Glatt å gå hit i dag, takk for en fin andaktstund.
16.03. – Takk for en god andakt med palmesøndagsbudskapet i
fokus. Nydelig vær, vinteren er på hell.
- Takk for en kjempefin dag, takk til dere som kom (vertskapet).
24.03. – Takk til alle fra Reto for fine sanger, god andakt og flott
dramaspill.
- Vi kom til hytta i går, påskesøndag, vi er i alt 7 stk. Veldig fine
dager, godt å kunne minnes om oppstandelsen. Jesus lever i
våre hjerter. Reto (vertskapet).
30.03. – Takk for enda en hyggelig stund her på Setertjernstua,
” Gud har talt ” var tema for andakten.
- Ikke mange besøkende, men gode samtaler. (vertskapet)
06.04. – Andakt, sanger og dramaspill. Det handlet om å gi Gud
det beste i våre liv.
- Det snødde og var litt kaldt. Men veldig koselig å være her.
6 stk fra Reto..
14.04. – Flott samling med dramaspill og andakt v. Reto, et nytt
og spennende bekjentskap.
- En god dag på Setertjernstua, fikk snakket mye med folk som
kom hit. Husk: Jesus er livets brød. Reto.
20.04. – Flott søndag m. andakt og dans til hyllest for vår Gud.
Strålende vær med samling til andakt på terrassen.
- En herlig helg (fred.–sønd.) m. lovsang, Ordet, dans, messiansk
sedermåltid og profetisk møte. Emmanuel-gruppen
25. – 27.04. – Takk for flott helg fra fredag til søndag,
RR-gruppen Strømmen.
05.05. – En herlig dag med solskinn. Ca 40 stk innom stua ,
29 stk var tilstede under andakten. Vertskapet takker for å kunne
delta.
12.05. (2. pinsedag) – Tusen takk for fin andakt, flott dramaspill
og gode sanger. Solskinn og bra varme på verandaen.
- Takk for et fint besøk og fin andakt. Det er godt å se at
resultatet av Odd Olafs drøm, ved Guds hjelp, har blitt så bra.
09. – 12.05. (pinsehelgen) Takk til alle som har kommet til Seter.
Vi har vært her siden fredag Koselig helg. Reto.
18.05. Takk for en fin stund her, god andakt og hyggelig samling.
25.05. – Flott søndag med sol og varme.
- Fin tur i Guds fantastiske natur, har kost oss med vafler og
brus. Dessverre rakk vi ikke andakten.

Her ser vi den flotte gjengen fra Reto som holdt stua åpen
de 2 siste dagene i påskehelgen.
Det er alltid spennende å overvære andaktene som de
holder. Foruten en god bibelforkynnelse er det også som
regel et rollespill, uten ord, men med klar mimikk og enkle
hjelpemidler.
Dermed kommer budskapet godt frem selv om ikke alle
behersker det vanskelige norske språket så godt.

Margarita ønsket velkommen og Jose holdt andakten.
De er ektepar og ledere for den norske avdelingen.

I rollespillet deltar både små og store. Her ble det vist en
episode hvor det oppsto uenighet mellom 2 arbeidere, den
ene malte et vindu og den andre pusset det.
Det utviklet seg til sinne og harme, men så kom en venn
frem med en bibel. Etter å ha lest i den og samtalt om
”Kristi sinnelag” ble de igjen venner og vel forlikte.
Vil du vite mer om hva Reto står for, kan vi anbefale å se
på deres hjemmeside: www.retostiftelsen.org

EN KORT SESONGRAPPORT
Vinteren og våren har vært en middels eller litt under når det gjelder besøkende til Setertjernstua.
Skisesongen ble ikke spesielt god, vi hadde åpent en helg i januar med bra besøk og det samme på
den ordinære åpningsdagen 3. febr. Deretter ble vinteren veldig skiftende med lite snø og dertil
mer is på veiene innover. Dessverre var det en søndag som stua ikke var åpen, det var blitt en
informasjonssvikt i vaktlistesystemet og dette beklager vi så mye til dere som møtte en stengt dør.
Vi tror ikke det har skjedd før i de 11 årene vi har holdt åpent, og håper at det ikke skal skje igjen.
----------ooo-------------

BLÅBÆRSTEVNET
Dette blir søndag 24. aug. kl 12 -15.
Tale holdes av Kåre Ekroll
Det blir sang og musikk.
Salg av pølser, vafler, kaffe og
brus. Kollekt.
Natursti med diverse oppgaver.
Notèr ned datoen i kalenderen din
allerede nå og du er hjertelig
velkommen til Setertjernstua.
Dette stevnet markerer også starten
på høstsesongen ved Setertjernstua.

Her er det pause for dugnadsgjengen, vafler ble servert,
fra v. Per, Steinar, Trond, Arne, Vicente og Rubèn.

Dugnaden 24. mai

Trond kjørte inn vedlass med sin nye ATV

Vicente vasket kjøkkenet sammen med Rubèn

Arne var vinduspusser

Per jobbet med kløyver

Dagen åpnet temmelig grå med lett regn. Torsdag kveld
hadde www.yr.no en stor sol over hele Østmarka for
lørdagen, men det ble total skivebom.
Men 6 stk topp motiverte personer møtte etterhvert opp
og gikk i gang med aktuelle arbeidsoppgaver. Siden vi
ikke var så mange, måtte vi prioritere oppgavene etter
hva som ble vurdert som viktigst å få gjennomført.
Vi fikk vasket kjøkkenet meget bra, her blir det alltid en
del fett-os fra vaffelstekingen og dette legger seg overalt i
hyller og på vegger og tak.
Alle vinduer i hovedetasjen ble godt pusset og generell
rydding i stua foretatt.
Det ble ved saget og kløyvt en god del ved og dette ble
lagt opp til tørk.
Midt i økta ble det også tid til en god og velfortjent pause
med hyggelig prat og hvor bl.a. stuas spesielt gode vafler
ble servert.
Det vil alltid variere hvor lenge enhver har anledning å
delta, de siste avsluttet ca kl 1930. Vi hadde en
kjempeflott dag til tross for at bedre vær (og kanskje noen
hender til) hadde vært ønskelig.
Må også nevne at en person jobbet med rydding langs
veien ved vannet fredag ettermiddag/kveld da han var
forhindret å møte opp på lørdagen.

En hjertelig takk til dere som deltok.

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 01. mars – 31. mai. 08.
Mars 08. (kr 1 751,-.)
BAA 100, EB 151, JS 300, AHA 300, Strømmen Normisjon 500,
Gave i stua 400.
April 08. (kr 8 750,-)
LTT 100, KM 100, AH 100, JAH 200, AH 300, BE 100,
BAA 100, HM 200, KSHS 100, SOL 100, EB 200, AAW 200,
NN 200, NN 200, GH 100, OSN 500, SM 200, RG 100,
MHF 100, JH 200, BC 500, OH 200, LHNO 200, LK 100,
TF 300, KS 200, GO 250, M KA 200, HSH 200, RO 200,
PKM 200, KL 100, ME 100, ATT 300, RMB 100, NN 100,
AD 200, OE 1000, HK 300, GF 500, IV 100,
Mai 08. (kr 3 920,-)
RDD 200, HV 200, LF 150, MB 300, GSL 100, TE 200, ØB 100,
JHL 1000, TLAA 100, AL 300, RIG 200, THN 1000,
Gave i stua 70.

Bildene er tatt av Steinar Rosseland

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 Roald Andersen, 922 80 554.
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 Ellen Bøe Bjortjønnli 950 85 278 hvis
du ønsker 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: Roald Andersen.
Redaktør: Steinar Rosseland
Medarbeidere: Jorunn Austveg, Karin og
Steinar Edsbergløkken,
Bladet kopieres hos Stjernegruppen AS
Kopisenter, et selskap som eies av Blå Kors.
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.

