Shofar-horn

Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering Mars / April 2008

Graven er tom og Jesus lever!
Påskehøytiden er passert og i kirker og bedehus har bibelens fortellinger om Jesu død og
oppstandelse blitt forkynt.
I Mark 16:5-6 kan vi lese følgende: Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte der
på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem: Frykt
ikke! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her! Se,
der er stedet hvor de la ham.
Påskebudskapet er fantastisk. Alt er lagt til rette for at vi skal få møte Gud fra vårt eget
ståsted. Påskedag vil understreke nettopp dette: “Jesus har stått opp fra de døde. Jesus
lever. Jesus Kristus er her. Han er her for deg."
Ja, hjertelig jubel og ekte glede er innholdet i disse strofer fra en av påskens sanger:
"Kristus er oppstanden, halleluja. Han har overvunnet døden, halleluja”.
Påsken er altså en høytid som handler om livet. Om våren blir det også nytt liv i naturen
som vi kan glede oss over. Små knopper brister og ”museører” blir grønne. Blomster
stikker hodet opp i lyset etter å ha sovet lenge. Fugler kvitrer, bygger bo, mater sine søte
små. I skogen fødes bittesmå pattedyr.
Våren er kanskje den årstiden som appellerer sterkest til oss. Uansett alder. Det gjør noe
med oss når blåveisen stikker opp mellom is og mose, eller hestehoven som spretter opp i
en ørliten sprekk i asfalten.
Sollyset leker med oss, og vi får lyst til å ta hele naturen i bruk. Snart melder sykkelhungeren seg eller gleden over fine spaserturer på veier og stier.
Fysisk fostring er et aktuelt tema i en tid hvor vi blir tyngre og tyngre fordi vi bruker for
lite tid på å bevege oss. La våren inspirere oss til å innføre gode vaner, og en av disse kan
være å besøke Setertjernstua på søndagene. Sportsandakten er kl 12.30, men stua er åpen
fra kl 1100 til 1500. På denne turen vil du kombinere trim og høre Guds ord forkynt.
Få gjerne med en nabo eller venn som også er glad i naturen, vær hjertelig velkommen.

ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt tirsdag 11. mars 2008 på Fetsund
misjonshus. Det var sendt ut innbydelser til menigheter
og friluftsorganisasjoner i nærliggende kommuner og
andre med interesse for Setertjernstiftelsen.
Roald Andersen ønsket de fremmøtte velkommen og
Inga-Lisa Wikstrøm Haugen bidro med vakker sang og
gitarspill. Andakten ble holdt av Gunnar Førland og han
knyttet den opp mot bl.a. Lina Sandells sang fra 1873 :
Du talar om väder, du talar om vind, du talar om rosen
på ungdomlig kind. Varför talar du inte om Jesus?
Årsmøtet startet etter matserveringen og det var 17
stemmeberettigede tilstede. Roald Andersen ledet også
dette og gjennomførte møtet etter den oppsatte agenda.
Alle punkter ble godkjent, det var bare mindre
kommentarer eller spørsmål til noen enkelte.
Etter benkeforslag ble det vedtatt å utvide styret med
ytterligere ett varamedlem, som også statuttene gir
anledning til, og her ble valgt inn Gunnar Førland.
For øvrig finnes noen kommentarer fra årsmøtet på
neste side i spalten: Leder har ordet.
-----------------Vi ønsker å ta med noen stikkord fra årsmeldingen for
2007. Det vil sikkert være en del av våre lesere som har
interesse av dette.

Inga-Lisa Wikstrøm Haugen

Gunnar Førland

Her sees en del av forsamlingen

Styret. I 2007 er det blitt avholdt 5 styremøter. (Styret ble
presentert i forrige nr av Hornsignalet og tas derfor ikke
med her).
Økonomi. Årsregnskapet viser følgende resultat:
Gaver
Salg i kiosk
Utleie
Renter
Sum inntekter

2007
68 821,50
34 068,00
8 400,00
1 642,52
112 932,02

mot 2006
83 262,00
79 207,00
6 715,00
683,14
169 867,14

Sum utgifter

118 042,60

110 103,81

- 5 110,58

59 763,33

Overskudd/underskudd

Status. Året 2007 ble et normalår innenfor de vanlige
svingninger for vær og skiføre. Dårlig skiføre og
skogsdrift i skiløypetraseer medfører lavere besøkstall.
Av gjennomførte tiltak kan nevnes bygging av godkjent
bålplass.
Det har vært et godt samarbeid med stiftelsen Reto som
medfører mer direkte bruk av stua i rusmiddelomsorgen.
Utleie av stua er jevnt stigende.
I alt 23 andaktsholdere og mer enn 40 verter har deltatt
på søndagene.
Avslutning. Styret ønsker å få rette en takk til alle
forbedere og alle som taler vel om virksomheten. Takk til
alle givere. Også takk til de som bringer besøkende med
til stua.
w
Takknemlighet
går også til de som har bidratt til at stua
har vært åpen, både andaktsholdere og verter.

Her har vi enda et bord med deltagere.

Ny ”kirkeklokke”.

Fra 1980 årene da Odd Olaf Austveg
startet med sportsandaktene ved
Setertjern lød det sterke basunstøt over
området like før andaktens begynnelse.
Han behersket også den kunsten å
kunne blåse i shofaren, det er dessverre
ikke mange av oss som kan gjøre det like
bra.
Vi har derfor hatt en klokke liggende i stua som ved å slå
på har fungert som en ”kirkeklokke”. Dette var en gammel
jernbaneklokke, og ved ekstra kraftig ”ringing” en søndag i
høst så sprakk den.
Vi har til erstatning kjøpt en ny håndklokke, produsert ved
Nauen klokkestøperi som har lange og gode tradisjoner for
kirkeklokker både til Norge og utlandet.
Som er orientering til vertskapet og andre besøkende har
vi satt opp plakat på veggen inne med følgende ordlyd:
Denne klokke er beregnet til benyttelse foran hver
andaktsstund på søndagene. Gå ut på tunet / verandaen og
bruk klokken en kort tid.
Vær vennlig å ikke bruke den i utide, vi ønsker at
klokkeklangen skal forbindes med innbydelse til andakt og
forkynnelse av Guds ord i Setertjernstua.

Leder har ordet:
Kjære leser !
Påsken kom så tidlig i år at det ble for knapp tid mellom
årsmøtet og påsken til å få Hornsignalet klart og ut til
mottakerne. Jeg kan derfor bare håpe at vi alle har fått
oppleve en god påske hjemme eller borte!
Årsmøtet 11.mars 08 var nr 23 i rekken. Vi fikk høre så vakre sanger og
lytte til en andakt så spennende og god at den huskes! Bevertningen var
også topp med den deiligste marsipankake som prikken over i-en!
Vi fremla en årsmelding for 2007, og det er hyggelig lesning. Men for
første gang vi har opplevd et underskudd, det har sin naturlige forklaring
i dårlig skiføre, litt ekstra investering og vedlikehold. Alle i styret var
villige til gjenvalg, så valget ble enkelt og greitt også denne gang! Vi fikk
en stor oppmuntring ved at Gunnar Førland ble med i styret, og vi
ønsker deg hjertelig velkommen, Gunnar. Han er en velkjent politiker og
erfaren skolemann og friluftsentusiast, glad i Østmarka og
Setertjernstua.
Synnøve og jeg har så vidt rukket å etablere oss i Tønsberg. Tross lang
avstand er det hyggelig å bli betrodd formannsvervet ett år til. Med de
medhjelperne jeg har, er det greitt å ha lederansvar.
Mitt ønske for det nye året er at mange skal finne tid og prioritere turen til
Setertjern ! Inviter gjerne familie og venner og legg i vei til fots eller på
sykkel. Med bålplass på nedsiden kan det grilles og varmes i lovlige
former, og en-gangsgrillen forlates i trygg forvaring. Stua er åpen
søndager, men som turmål kan den egne seg godt på lørdager og ellers
når det passer. Stua er helliget til sportskapell, og det er fint å høre fra
mange kanter at det er liksom så fredfullt der inne!
Velkommen til Seterjernstua i 2008!
Mvh Roald

Fra åpningsdagen 3. febr. Det var fint skiføre og
mange benyttet søndagen til å besøke Setertjernstua

Noen få av de mange gjestene som var innom stua
på åpningsdagen. Kjøkkenet hadde fullt trykk og
kaffe / vafler gikk fort unna, ca 120 stk ble solgt.

Andaktsholdere våren 2008
Andaktene begynner kl 1230.

Søndag 2. mars lå det fremdeles en del snø ved stua, men
skiløypene fra Losby og Marikollen var ikke lenger brukbare.

06. april
13. april
20. april
27. april
04. mai
11.- 12. mai
18. mai
25. mai
1. juni
08. juni
15. juni
22. juni
29. juni

Ragnar Ruden
Pablo Vieira
Liv Strøm Lilley
Asbjørn Ruud
Jorunn Kind
Pablo Vieira
Kåre Ekroll
Svein Kloster
Gunnar Førland
Gunvor Rekstad
Martin Synnes
??
Roald Andersen

DUGNAD
Den
årlige
dugnaden
på
Setertjernstua er lørdag 24. mai fra
ca kl 1000. Det blir i hovedsak
innvendig rengjøring av stua og
generell rydding i området rundt.
Vel møtt.
Palmesøndag var en nydelig dag med sol fra skyfri himmel.
Det var godt å sitte på terrassen og hygge seg sammen.

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 25. nov. 07 – 29. febr. 08
Nov 07. (kr 1 000,- Første del av nov stod i forrige nr.)
TLAA 200, NN 300, ØHB 100, KB 200, Gave i stua 200.
Des 07. (kr 11 030,-)
RMB 100, SR 800, AHA 300, KB 400, KSHS 100, GO 250, RIG
200, RW 500, GÅAA 200, OE 1000, NN 100, LL 200, MHF 100, AD
200, HV 200, AHØ 400, ATT 300, LS 200, NN 200, G+PL 300, AAS
100, NN 100, SK 300, BH 200, EGP 100, RMH 250, JS 100, AB
300, MCS 200, LK 150, HIM 200, JAH 200, BV 500, JS 300,
Rælingen menighet 1980.
Jan 08. (kr 3 450,-)
HSH 200, TJ 100, NN 100, DU 200, WO 150, EB 400, HE 200, GB
200, HKK 100, PK 200, AH 200, HK 200, NN 100, HJ 200, SM 100,
AH 300, BE 100, G+PL 200, HFK 200.
Febr 08. (kr 3 816,-)
LF 200, KS 200, RF 200, IOGT Lørenskog 3000, Gave i stua 216.

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.

