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GUDS LØFTER
STÅR FAST !
Leder av Frelsesarmeen på Lørenskog, Njål Djurhuus,
har sendt oss et lite utdrag av hans gode andakt på
stiftelsens årsmøte 25. febr.19, den gjengis under.
Vi anbefaler å slå opp den angitte bibelsteder.
“For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.”
(2. Kor 1:20)

Et løfte er en viljeserklæring som binder avgiveren i det øyeblikk det er oppfattet av mottakeren
og kan da ikke lenger tilbakekalles.
I juridisk språkbruk betegner løfte en erklæring som forplikter avgiveren i samsvar med
løftets innhold.
Vi gir hverandre løfter i mange sammenhenger i livet. Noen ganger kan vi holde løftene vi gir,
andre ganger kommer ting i veien så vi ikke klarer det. Det hender også at vi legger så lite i
løftene som vi gir at vi ikke gjør noe for å holde dem.
Guds løfter er alltid til å stole på, uansett hva som skjer. Og Hans løfter griper inn i alle deler av
livet vårt.
Her er noen få av alle Guds løfter som vi finner i Bibelen:
• Når jeg er redd sier han: «Vær ikke redd! Jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn,
du er min.» (Jes 43:1)
• Når jeg alene og sier at jeg ikke ser ham, da ser han min sak, og jeg skal vente på ham.
(Job 35:14)
• Når jeg er sliten gir han meg ny kraft, så jeg løfter vingene som ørnen. (Jes 40:29)
• Når jeg bare ser mørke, er ikke mørke for mørkt for Gud (Sal 139:12) og Guds ord er lys for
min sti. (Sal 119:105)
• Når jeg vakler, så holder Guds godhet meg oppe. (Sal 94:18)
• Når alt ser håpløst ut, minner Herren meg på at han har gitt meg et levende håp ved Jesu
Kristi oppstandelse. (1.Pet 1:3.)
Vi synger så fint i en sang:
Guds ord og løfter kan aldri svikte,
nei de står faste som urtidsklippen.
Når støtter faller og mangt må vike,
Guds løftesord rokkes ei.

Guds løfter holder, hva enn jeg mister.
Hva enn som brister, de brister ei.
Om himlens stjerner til jorden faller,
Guds løfter faller aldri, NEI!
Johan Holmstrand

ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt 25.02.19 i Frelsesarmeens lokale på
Lørenskog.. Kai Bjørntvedt som er soldat i Frelsesarmeen
samt vararepr. til stiftelsens styre ønsket alle fremmøtte
velkommen. Han minnet oss om noen vers fra siste del av
kap. 1 i Efeserbrevet.
Oddvar Solevåg, som også tilhører Frelsesarmeen, spilte
orgel til fellessangene, han fulgte opp med et potpurri av
en samling gode og kjente sanger.
Lederen i korpset her på Lørenskog, Njål Djurhuus, satte
Guds løfter som overskrift på andakten og konkluderte
med at de svikter aldri. Våre egne løfter som vi gir er ikke
så stabile. Et lite utdrag er gjengitt på bladets førsteside.
Etter en god bevertning startet årsmøtet med 24 deltagere.
Det ble gjennomført etter den oppsatte dagsorden i h.t.
stiftelsens statuetter. Svein Aaslund ble valgt til møteleder.
Vi tar med utdrag fra årsberetningen og regnskapet for
2018 i spalten til høgre. Det er trolig til interesse for en del
lesere.
Valget er siste punkt på dagsorden.
Valgkomite v. Per Bjortjønnli foreslo gjenvalg på alle og
resultatet ble som følger:
Leder: Svein Aaslund, valgt for 1 år
Øvrige styremedlemmer:
Karin Edsbergløkken, gjenvalgt for 2 år
Trond Woll, gjenvalgt for 2 år
Steinar Rosseland, gjenvalgt for 2 år
Arne Thorstensen, ikke på valg, 1 år gjenstår
Øyvind Valaker Hektner, ikke på valg, 1 år gjenstår
Hans Undelstveit, ikke på valg, 1 år gjenstår
Varamedlemmer:
Kai Bjørntvedt, gjenvalgt for 1 år
Det hadde ikke lykkes for valgkomiteen å få frem
ytterligere et varamedlem.
Dokumenter fra årsmøtet er å finne på vår web-side.

Over og under ser vi de fremmøtte som
studerer papirene, årsmelding og regnskap.

Oppsummering av årsberetning / regnskap 2018
Styret. I 2018 er det blitt avholdt 5 styremøter..
Økonomi. Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende:
2018
mot 2017
Gaver
114 783,00
68 166,00
Salg i kiosk
142 507,00
36 584,00
Utleie
0,00
0,00
Renter
1 748,00
1 823,00
Grasrotandel
5 695,00
3 617,00
Sum inntekter

264 733,00

110 190,00

Sum utgifter

241 524,00

127 892,00

23 209,00

- 17 702,00

Overskudd/underskudd

Under gaver kan ytterliggere legges til kr 28 200,00. De er merket
«brønnboring» og etter råd fra revisor bokført som et bundet fond.
I 2018 var skisesongen meget bra og det er den vesentlige årsaken
til at salgsinntekten ble ca 290% høyere enn 2017.
Den store økningen av posten gaver skyldes det store beløpet (kr
74 400) vi fikk etter Jorunn Austvegs bortgang. Gaveinntekter fra
privatpersoner har gått en del ned sammenlignet med gjennomsnittet
for de siste 10-12 årene.
Grasrotandelen har økt med 57% fra i fjor, et godt bidrag.
Det har heller ikke dette året vært utleie som har gitt inntekter.
Utgiftsposten er ca 90% større enn i 2017, Årsakene er disse: Økt
kiosksalg betyr større innkjøp av varer, utbedring av veien er også
en betydelig utgiftspost.
Avskrivningen på bygninger etc. er kr 32 100 og dette defineres i
regnskapet som en utgift.
Totalt har regnskapet et overskudd på vel kr 23 200 + kr 28 200.
Informasjonskanaler. «Hornsignalet» kopieres i ca 420 stk, men det
er en jevnt fallende tendens på adresselisten, 9 stk i 2018. Nettsiden
vår www.setertjernstua.no er et viktig info-organ for stiftelsen. Den
ble dessverre ikke oppdatert på høsten 2018 pga utgåtte
dataprogrammer. Det finnes også en side på Facebook som heter
Setertjernstua, en del opplysninger og bilder er å finne der.
Status drift. Som nevnt var vintersesongen meget god i fjor og antall
besøkende var stort. Oppmøtet til andaktene kl 1230 er varierende,
fra noen få og opp til 10–15 stk.
På dugnaden den 5. mai var oppmøte kun 5 stk, ikke alle planlagte
oppgavene ble derfor utført.
2..sept ble Blåbærstevnet arrangert. Finn Henrik Larsen var dagens
andaktsholder og hans kone Solvei sang flere sanger.
Det møtte opp ca 35 deltagere, det var plass til flere.
Det har ikke vært utført arbeid på bygget dette år, å oppgradere
veien fra snuplassen og frem til stua har vært det viktigste arbeidet.
Å finne frivillige medarbeidere til andakt- og kjøkkentjenestene er
fortsatt krevende,
Styret takker alle som bidrar med støtte og forbønn for stiftelsen og
Setertjernstua.

Leder har ordet:

Vi er nå i ferd med å legge enda en fin vintersesong bak oss. Fjoråret var godt, men vi må
si oss fornøyd med dette året også.
Setertjernstua har vært oppe hver lørdag og
søndag siden andre helg i januar.
Med unntak av et par dager med dårlig vær, har det vært godt
besøk disse helgene og det legger grunnlaget for et godt
overskudd. Selv om Setertjernstua nå har passert 20 år,
kommer det fortsatt gjester som er der for første gang. Vi får
mye ros for denne flotte og koselige markastua.
Østmarka er et flott turområde som jeg vil anbefale alle å
benytte seg av. Det er muligheter for korte og lange turer
både vinter og sommer. Når snøforholdene er gode og
løypene ligger velpreparerte innover i marka, er det
muligheter for fine skiturer. Det er mange som benytter seg av
dette for å oppleve det norske vintereventyret. Det kan virkelig
anbefales og det er plass til alle. Jeg vil sende en takk til
Lørenskog kommune og førerne av løypemaskinene som
kjører opp disse fine løypene for oss.
Østmarka har også mange fine skogsbilveier og stier som om
sommeren gir muligheter for fine sykkelturer og fotturer. Da
kan også alle badevannene i Østmarka anbefales.
Vel møtt på tur i Østmarka. Legg gjerne søndagsturen om
Setertjernstua, de fleste månedene i året holder vi åpent.
Svein

Boring etter vann
Styret har besluttet å bedre vanntilførselen
til Setertjernstua. I dag har vi ikke vann
der inne vinterstid da det blir kuldegrader
inne i stua og dermed frostproblemer.
Det er arbeidskrevende å måtte kjøre inn vann i 20 l
kanner. Det går mye vann både til kjøkken og renhold i
løpet av en helg med opptil flere hundre besøkende.
Vi ser for oss en typisk frostfri hytteløsning med borehull og vannkran på utsiden av huset. Vann vil da
kunne tappes når aggregatet er i drift.
Det er kommet inn ca kr 30 000 i gaver som er spesielt
øremerket «brønnboring». Vi har søkt DNB Sparebankstiftelsen om støtte på kr 40 000 og vi håper å få dette
utført i løpet av sommeren.

Dugnad lørdag 11. mai.
Vi håper på et godt oppmøte på årets dugnad.
Vi starter ca kl 1000 og holder på utover lørdagen så
lenge det passer.
Det er i hovedsak innvendig rengjøring av stua og
generell rydding i området rundt som står på
programmet. Vi satser på at været blir bra og at all
snøen er borte, da blir dagen maks. Notèr datoen i
kalenderen allerede nå. Vel møtt

Andaktsholdere denne våren:
31.03. Ikke bestemt
07.04. Ikke bestemt
14.04. Ikke bestemt
21-22.04. Ikke bestemt
28.04. Arvid E. Austeng
05.05. Jorun Kind

12.05. Liv Strøm Lilley
19.05. Bjarne Slyngstad
26.05. Ikke bestemt
02.06. Eva Hektner
9-10.06. Ikke bestemt
16.06. Petter Ulvær

Andakten begynner kl 12.30 og har en varighet
på 20 – 30 min. inkl sang.

NY HJEMMESIDE

Folk på søndagstur
Her er en fast spalte hvor
tilfeldige gjester får noen
enkle spørsmål hvordan de
opplever Setertjernstua på
en vanlig søndag.
Besøkende 10. mars 19.
Sissel Avseth og Inge Såstad
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Vi er på skitur i det flotte været og Setertjernstua er et fint
mål å ha for turen. Vi trodde vi måtte kjempe om sitteplasser inne i dag, men det er nok mange koser seg ute.
Er dere her ofte?
Denne vinteren er det andre gangen.
Hva synes dere om stedet?
En koselig hytte og vertskap, fin beliggenhet.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Ja absolutt.
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss?
Vi har ikke noe å tilføye her
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang.

Hjemmesiden vår er nå oppe igjen med helt ny lay-out.
Det dataprogrammet som vi tidligere benyttet gikk ut på
dato og det var årsaken til en manglende oppdatering
utover høsten i fjor.
Det er Arne Thorstensen som har bygget opp siden og
vi mener at den vil gi en god og aktuell informasjon om
driften på Setertjernstua, nå er den i innkjøringsfasen.
Vi håper flest mulig vil besøke siden vår og kom gjerne
med tilbakemeldinger.

VIL DU STØTTE OSS MED DIN
GRASROTANDEL?
Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering.

Org. nr: 856652742

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 des. 18 – febr. 19.
Desember (kr 10 555,-)
EB 255, AL 500, FRL 400, RPE 5000, SDH 300, TL
200, BØ 100, OSL 250, BIB 400, TBM 800, BSE 200,
ORH 300, YJI 200, KOS 500, RKG 150, AGS 1000
Januar (kr 6 750,-)
AD 200, AGF 300, ATT 200, RKG 150, RMB 200,
BRØ 300, TA 200, EW 200, Losje Lørenskogs
Fremtid av IOGT 5000
Februar (kr 3 949,34)
HSU 250, RMN 200, HFK 150, RKG 150, JS 400, SR
500, Offer Rælingen sogn 2299,34

Nå har vi også fått Vipps som betalingsmiddel og det kan
brukes av de som synes det er en enklere måte å gi en gave
på. Fint hvis det settes inn en merknad om «Gave». Vårt Vipps
nr. er 504564.
Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at som organisasjon så
må vi betale et gebyr på 1,75% av beløpet som sendes inn.
Derfor er vår anbefaling å benytte betaling via bankgiro hvis det
er mulig, den underliggende blankett kan benyttes.

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: Karin / 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 7877.08.75152, Vipps 504564
Internett: www.setertjernstua.no
Bildene er tatt av Steinar Rosseland hvor ikke
annet er nevnt.

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, trille sykkel, ski
3,5 km Via Fellemyra skytebane
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. Trillesti sykkel er merket med dette.
Denne blankett kan benyttes av givere som benytter brevgiro. Klipp der hvor saksen er vist.

7877.08.75152

Gave

Setertjernstiftelsen
Postboks 259
1471 Lørenskog

7877.08.75152

