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Hva betyr Pinsen for oss?
Det er et vakkert bilde vi ser i disse flotte vårdagene og snart
er det full sommer. Alt er grønt og vakkert og vi kjenner oss
helt overveldet av alle farger. Tenk alt dette har Gud i sin tid
skapt så skjønt for sine elskede barn for at vi skal kunne
fryde og glede oss.
Påsken med sitt budskap er over og vi har enda en gang fått et forsterket minne om hva Jesus Kristus gjorde for
alle mennesker. Rundt om i hele verden ble påsken feiret og budskapet om Frelseren på Golgata kors har blitt
forkynt. Men vi behøver ikke være i påskemodus for å minnes Jesus. Har du møtt Han som er alle steds
nærværende i hjerte og sinn, så går takken ut fra hjertet hele tiden. Påskebudskapet er like sterkt år etter år og
det rører ved noe selv i de mest hardbarkede personer.
For flere år siden ble jeg spurt om hva høytidene påske og pinse betyr for meg som en kristen. Spørsmålet
forventet et svar og vi hadde en dialog rundt dette.
Jeg måtte innrømme at før jeg kom til tro på Jesus, ja da var disse dagene også for meg bare masse røde
fridager. Vi snakket videre og de som stilte spørsmålet forsto at nå var det noe mer for meg enn å ha fri fra skole
og jobb. Jeg fortalte at i bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, er alt om høytidene skrevet ned. De
var tankefulle når vi skiltes og de ville «lese seg opp» som de kalte det.
Da kom tankene til meg! Hva tror vi som kristne at andre tenker om påske og pinse? For at budskapet skal bli
trodd, må det forkynnes av oss som har møtt den oppstandne Jesus Kristus. Klart disse dagene betyr fridager
for mange, det gjør det også for alle oss som går på kristne møter for å høre budskapet år etter år. Vi kjenner
det, vi vet at Han er oppstanden og bor ved troen i våre hjerter.
Pinsen er nylig feiret og jeg tenker at den høytiden står for glede og fryd. Pinse (pentecost) betyr 50 og derfor er
1. pinsedag alltid den 7. søndagen etter påske.
I 5. Mos. 16.9-12 er overskriften «Påminnelse om Ukens høytid, pinsehøytiden». 7 uker etter påske høstet
jødene inn kornet. Det står at de skulle glede seg framfor Herren sin Gud som hadde velsignet dem og deres
familie, venner, de som tjente og de fremmede blant dem. De skulle bære fram et tilstrekkelig frivillig offer fra sin
hånd. De skulle glede seg framfor Guds ansikt og bli velsignet.
I Det nye testamentet er det i Apostlenes gjerninger skrevet om Den Hellige Ånd som kom på pinsedagen til de
som var samlet på Øvre sal. De satt og ventet på det løftet Jesus hadde gitt dem om talsmannen Den Hellige
Ånd som skulle komme. De hørte at Ånden kom og den satte seg som ildtunger på hver av de som var tilstede.
Løftet som var gitt ble oppfylt på pinsefestens dag.
Kjenner du deg mislykket? Det er tid til å reise deg hvis du har mislykkes med noe i ditt liv. Apostelen Peter
er et godt bilde her. Han som hadde sverget på at han ikke kjente Jesus. Han som gikk tilbake til sitt gamle liv
som fisker. Han som sovnet når han skulle vært i bønn.
Men han, Peter, kom tilbake, han ble ikke liggende, Jesus reiste han opp igjen. Han ble tilgitt og ble satt i fyr og
flamme da han fikk møte kraften i DHÅ på pinsefestens dag. Da forsto han det han ikke hadde forstått før. Han
husket det som var profetert om Jesus.
Jeg håper at mange som kjenner seg mislykket kan få gjøre som Peter og reise seg igjen med full kraft etter å
ha tatt imot pinsens innhold. Velsignet sommer til alle.
Vera Gran Vangol

Hytteboken, vinter og vår 2019
(Et utdrag, innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)

13.01.- Fin søndagstur.
19.01.- Gode skiforhold og trivelig vertskap.
- Hyggelig overraskelse med lørdagsåpent.
20.01.- Tusen takk for god servering i koselig stue.
- Flott tur fra Losby. Grattis til xxx som fyller år i dag.
26.01.- Takk for hyggelig servering.
- Kos deg, står det på colaflasken, jeg sier: svett, pust ut og
slapp av. Så er det på med skiene igjen, takk for varmen.
-Tusen takk for nydelige vafler, vi kommer garantert igjen.
- Flott tur hit, deilig med vafler og kaffe.
- Setertjernstua må være en av markas koseligste stuer.
- Flott skiføre og gode skiforhold, andre tur i år. Deilig med varm
solbærtoddy. Takk for meg.
- Det var en kjempefin tur hit på nøyaktig 5,82 km.
27.01.- Herlig tur fra Marikollen. Så fint å ha Setertjernstua å gå
til, koselig betjening.
- Flott tur og veldig bra servering på Setertjernstua.
- Takk for hyggelig opphold på en varm og koselig stue.
- Deilig å være tilbake på vintersporet, alltid hyggelig her.
02.02.- Ingenting er så godt som å få litt påfyll etter drøye timer i
marka. Min favorittmeny er toddy og vaffel + bringebærsyltetøy.
03.02. – Veldig god service.
- Sol og flott skitur, et koselig sted.
- Magisk vakkert i Østmarka i dag, deilig med en stopp her.
- En flott helg på stua, masse folk, godt salg og topp
skiføre. (Vertskapet).
10.02. – Mildvær og regn, men godt skiføre. Overraskende
mange gjester, flere enn forventet. (Vertskapet).
11.-12.02. – En herlig og positiv klasse er på tur. Vi har kost oss
masse og fått en god natts søvn. Vi takker for det supre
oppholdet og vil gjerne dra hit igjen, tusen takk.
16.02.- Flott skitur fra Losby. Ille, ille at det tok 17 år før eg kom
meg hit, men sikker på at dette ikkje var siste ganga.
16.-17.02. – Første helg i vinterferien. Skiføre litt på hell. Stadig
jevnt besøk i hele helgen uten alt for stort trykk. (Vertskapet).
23.02.- Første besøk med hele familien hit, en fin tur.
24.02.- Strålende sol og mange +grader. Glade og trivelige folk
har vært innom stua, takk for en fin dag. (Vertskapet).
03.03. – Regnvær fra morgenen, men etter hvert tittet sola frem.
4 hyggelige skiløpere var innom. (Vertskapet).
09.03.- Vi kom kl. 15.30, men fikk allikevel komme inn for å
spise og varme oss. Tusen takk for den gode mottagelsen.
10.03.- Supertur til Setertjernstua, sol og godt føre.
- Nydelig dag og gode vafler.
- Utrolig fint vær, sola skinner og himmelen er blå.
- Vi rakk fram før det stengte ! Flott skitur i deilig vær.
16.02.- Fine løyper fra Sandbakken.
- Fint å stoppe her for en pause med vaffel og brus.
15.-17.03. -1.Lørenskog 3 speidergruppe har vært vertskap i
helga, nå (søndag) er vi innesnødd, ingen løypemaskin å se.
Lørdag var det mange hyggelige skiløpere innom, i dag blir det
nok ingen. Oi – der kom det jammen meg 2 stk. Takk for oss.
23.03.- En flott dag, men trolig en av de siste skihelgene.
Overvann samt is i løypene, Ca 35 hyggelige mennesker var
innom. (Vertskapet).
24.03.- Ca 20 stk innom i dag. Andakten dreide seg om teksten
for Maria budskapsdag, spennende lesing. (Vertskapet).
31.03.- En strålende solskinnsdag. Noen på ski og noen har gått
på beina. Alltid godt å komme hit.
- Har gått fra Sørlihavna, bart frem til Losby, men snø derfra. En
flott dag med 5 tilstede på sportsandakten. (Vertskapet).
07.04.- En flott dag, (Vertskapet).
14.04.- Deilig i solveggen, glad for at vi tok turen hit. En flott
plass, kommer gjerne igjen.
- Vår første tur til Setertjernstua, men ikke den siste, tusen takk.
- Veldig hyggelig å være her og treffe gode venner.

Hytteboken, forsettelse
21.04.- 1.påskedag. En flott dag, ca 15 stk innom. Tekst til
andakten fra Joh.20, 1-10 og sang «Påskemorgen slukker
sorgen». Graven er tom og Kristus er oppstanden. (Vertskapet).
05.05.- Flott tur fra Losby, litt kaldt, men tørt og fint å gå tur.
Takk for en fin andakt.
- Takk for deilig vaffel og for en hyggelig prat, vi kommer gjerne
igjen.
- En fin, men kjølig dag, Noen folk har vært innom, hadde håpet
på flere. I alt 11 stk på andakten med tema om brødunderet og
Jesu velsignelse den gang og nå. (Vertskapet).

Nasjonalpark i Østmarka?
Det har vært skrevet og sagt en del om dette, både i aviser
og på TV. På Blåbærstevnet vårt i 2016 orienterte
Sigmund Hågvar fra Østmarkas Venner om denne saken
og en informasjonsfolder ble da delt ut. Hvor står saken så
i dag? Under har vi «sakset» et par utklipp fra nettet hva
som har skjedd hos våre myndigheter i det siste.
I mars 19 skrev Miljødirektoratet (et utdrag):
Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og
miljødepartementet vurdert om Østmarka ved Oslo fyller
kravene til nasjonalparker. Østmarka er et område rikt på
naturkvaliteter og med stor opplevelsesverdi. Samtidig er
det mange tekniske inngrep i Østmarka i form av veier,
kraftlinjer og damanlegg som kommer i konflikt med
kravene til nasjonalparker. Vår vurdering er at et areal
på 50 - 70 km2 i sentrale og østre deler av Østmarka kan
gi grunnlag for en framtidig nasjonalpark. Tilbakeføring
av tekniske inngrep må inngå i videre vurderinger.
Miljødirektoratet anbefaler at en eventuell videre prosess
baseres på omgjøring av dagens naturreservater til
nasjonalpark, at dette kombineres med vern av offentlig
eid grunn og at evt. vern av privat grunn i området skjer
etter ordningen med frivillig skogvern.
Noen kommentarer fra klima- og miljøminister Ola
Elvestuen til denne utredningen er følgende:
- Endelig kan vi få nasjonalpark nær Oslo. Jeg foreslo i
sin tid at det burde etableres en nasjonalpark i Østmarka.
Nå vil jeg gå videre med dette arbeidet med bakgrunn i
Miljødirektoratets anbefaling. Østmarka har store
naturverdier. Vi er nå et skritt nærmere en nasjonalpark.
Jeg vet det er delte meninger om en nasjonalpark i
Østmarka, både blant kommunene og i ulike
organisasjoner. Jeg ønsker derfor å ha en god dialog med
de som kan bli berørt av en framtidig nasjonalpark før en
formell verneplanprosess starter
Nylig skriver så Østmarkas Venner ved styreleder Helga
Gunnarsdóttir bl.a. dette på hjemmesiden:
– At klima- og miljøministeren nå har fått overlevert en
anbefaling, innebærer at vi er på terskelen til at han
starter opp verneprosess. Vi venter i spenning på at
Elvestuen og resten av regjeringen gir klarsignal. Når
regjeringen har fattet vedtak om oppstart gjenstår det
fortsatt en lang og grundig prosess med utredninger,
planlegging og høringer.
Det er Fylkesmannen i Oslo og Viken som vil få i oppdrag
å lede verneprosessen.
– Jeg har stor tillit til at Fylkesmannen vil utføre
oppdraget på en faglig god og inkluderende måte. Jeg er
også glad for at det anbefales at vern på privat grunn skal
foregå etter en frivillig vern-prosess.
Dette er tydeligvis en lang prosess som vi her er vitne til,
vi får bare vente og se hva resultatet blir.

Leder har ordet:

Snart er det full sommer med nytt liv
både i skog og mark. Våren er en tid
hvor besøket på Settertjernstua
varierer en del. Veier og stier skal
tørke opp etter vinteren, sykkelen må kanskje overhales
og så er det mange andre aktiviteter som også skal
gjennomføres.
En stor takk til alle våre gjester for at de kommer, noen
er her ganske jevnlig gjennom mange år, andre kommer
for første gang (fremdeles). 16. juni er siste åpningsdag
før sommerferien, vi starter så opp igjen 1. sept. med
Blåbærstevnet, se annonse.
En riktig god sommer ønskes dere alle og vel møtt igjen
til høsten.
Svein

BLÅBÆRSTEVNET
Søndag 1. sept. kl 12 -15
arrangeres det tradisjonelle Blåbærstevnet
og med dette er høstsesongen i gang.
Det blir andakt og sang ved

Sven og Anne Kristin Aasmundtveit.
Salg av pølser, vafler, kaffe og brus. Kollekt.
Stevnet avsluttes som vanlig med enkle
konkurranser i det fri.
Alle er hjertelig velkommen til en fin dag.

Dugnad 11. mai

Boring etter vann

Det ble en fin dag med godt oppmøte og mye arbeid ble utført.
Her er det matpause og rundt bordet fra venstre sitter: Liv Strøm
Lilley, Kristin Høimyr, Øyvind Valdaker Hektner, Olav og Anne
Marit Strøm, Steinar Rosseland, Hogne og Ellen Kirkeby, Arne
Thorstensen, Trond Woll, Synnøve og Ragnhild Bråthen. Per
Bjortjønnli ble ikke med på bildet da han ryddet langs stien fra
Grini. Hjertelig takk til dere som deltok.

Som omtalt i forrige nr. ønsker vi å bore
etter vann i løpet av sommeren.
Etter en forespørselsrunde har vi nå startet forhandlinger med Follo Brønnboring, 1859 Slitu.
De har vært på befaring og når dette leses har vi
trolig undertegnet kontrakt. Arbeidet vil kunne
starte første del av juni og med ferdigstillelse
før sommerferien.
Denne løsning medfører at vi hele året vil ha tilgang på godt vann i en kran ute på hytteveggen.
Dermed vil innkjøring av vann i vinterhalvåret
være en saga blott og forsyningstjenesten om
vinteren forenkles betydelig.

Styret for 2019
Folk på søndagstur
Her er en fast spalte hvor
tilfeldige gjester får noen
enkle spørsmål hvordan de
opplever Setertjernstua på
en vanlig søndag.
Besøkende 5. mai 19.
Charlotte Jarnouen de Villartay og Hans Otto Tomter
med Benedicte (2½ år) og Eleonor (1 år)
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Vi ville ta en søndagstur i marka til et sted vi kunne spise
vafler sammen med barna. Vi sykler fra Losby med barna
trygt plassert i sykkel-tilhenger.
Er dere her ofte?
Hans Otto har vært her før mens Charlotte og barna er her
for første gang. Her kommer vi sikkert tilbake.
Hva synes dere om stedet?
En koselig stue med fin terrasse og flott utsikt. Bra sted for
å sole seg og nyte utsikten.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Hit vil vi gjerne ta med noen av våre franske venner en
gang slik at de får oppleve hvordan nordmenn går på tur.
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss?
Vi har ikke noe å tilføye.
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang.

Styremøtene avsluttes alltid med god servering.
Vertinnen Karin Edsbergløkken til venstre, videre
ser vi Øyvind Valaker Hektner, Kai Bjørntvedt,
Steinar Rosseland, Svein Aaslund, Trond Woll og
Arne Thorstensen. Hans Undelstveit hadde forfall.

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 mars – mai 19.
Mars (kr 1 305,-)
EB 255, GB 250, Gave i stua 800.
April (kr 6 525,-)
RKG 150, JAH 250, AIS 500, AH 175, ATT 200, JEW
200, TH 200, AD 200, TL 200, HKK 100, SDH 300,
BSE 200, BH 300, OS 200, JDBO 250, HOV 200, TO
500, TC 200, HK 500, OOF 500, EW 200, KM 200,
TBM 800.
Mai (kr 650,-)
RG 150, TB 200, AGF 300

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

