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Sven Aasmundtveit var andaktsholder
på Blåbærstevnet. Overskriften på
andakten står til høgre og under gjengir vi litt av hovedinnholdet.

Kvinnen ved
brønnen

Fra Joh. 4, 27-30 og 39-43.
I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva
han ville eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk: «Kom
og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias?» Da dro de ut av byen og
kom til ham.
Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han har fortalt
meg alt det jeg har gjort.» Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da
de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham,
og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Da de to dagene var gått, dro Jesus videre derfra til Galilea.
Jesus hadde vært i Judea og skulle dra opp til Galilea. Tidligere i kapitelet står det at han måtte reise gjennom Samaria.
Der bodde samaritanerne og de hadde utviklet en egen variant av den jødiske tro. At Jesus denne gangen «måtte» reise
gjennom Samaria var en del i Guds plan, han skulle møte den samaritanske kvinnen ved Jakobs brønn utenfor Sykar.
Tidspunktet når han møtte kvinnen var uvanlig, midt på dagen. Det vanlige var å hente vann tidlig på dagen så kvinnen
forventet nok ikke å møte noen.
I samtalen mellom dem hadde Jesus presentert seg som Guds gave til menneskene. Han møtte kvinnen med
respekt, men også med sannhet. Kvinnen erkjente sin synd da Jesus fortalte henne alt om hennes liv og deretter kom
hun og flere til tro og de skjønte at kvinnen hadde møtt verdens Frelser.
Dette er noe som jeg og du også kan gjøre, vi må erkjenne vår synd og dermed vil vi bli satt i frihet.
Et annet eksempel er Salar fra Toten, opprinnelig fra Nord-Iran. Han ønsket å bli døpt og få tilgitt sine synder. Dette til
tross for at det kunne kostet han livet hvis hans asylsøknad her i Norge ikke gikk igjennom og han ville bli returnert til
hjemlandet. Men uansett hva som skjedde, han MÅTTE bare få tilgitt sine synder og det fikk han så gjennom dåpen.
Hvordan livet til den samaritanske kvinnen ble etter møtet med Jesus er ikke omtalt videre i bibelen. Men etter
tradisjonen er hun blitt kalt Fotini som betyr lysbæreren. Hun ble en viktig veiviser til Kristus og hjalp mange andre til en
tro og en framtid.

BLÅBÆRSTEVNET 2019
Det 24. blåbærstevne er nå blitt historie og vi ble
bønnhørt ang. oppholdsvær hele dagen. Tidligere i
uka ble det meldt regn på søndagen, men lørdag så
endret værmeldingen seg til at regnet skulle slutte
på formiddagen. Det sluttet allerede kl 0830 på
søndags morgen og holdt seg borte hele dagen,
først kl 1700 kom neste byge.
Som i fjor var det ikke helt fullt ved bordene
utenfor stua, i underkant av 40 personer var innom
i løpet av stevnet. Den yngre garde var savnet i år,
gjennomsnittsalderen var relativt høy.
Kl.1200 lød shofar-toner ut fra høyttaleren og leder
i stiftelsen Svein Aaslund ønsket alle fremmøtte
velkommen. Han leste bl.a opp det fine diktet
Septemberlys av Steinar Bråten,
Sangen «Hvilken venn vi har i Jesus» ble sunget
unisont før bønn for dagen ved Rune Olsen. Denne
posten har vært med på alle stevner og vi ønsker å
føre den videre.
Steinar Rosseland hadde valgt å gi en oversikt over
økonomiutviklingen i stiftelsen under det faste
programpunktet Orienteringen om Setertjernstua.
Men han startet med å minnes Martin Synnes som
helt nylig hadde fått hjemlov, se om dette et annet
sted i bladet.
Som sang og musikk-krefter var vi i år så heldige å
ha med oss Anne Kristin og Sven Aasmundtveit.
De ledet fellessangene og de fremførte sammen
flere fine sanger både før og etter andakten, noen
av de var selvkomponerte. Sven behersker gitaren
godt og benytter også munnspillet når det passer
inn i melodien.
Sven hadde som overskrift til andakten sin:
«Kvinnen ved brønnen». På førstesiden er det et lite
utdrag, den hadde et budskap som flere enn oss
som var tilstede burde ha hørt.
«Amazing grace» ble sunget unisont etter andakten
og «Må din vei komme deg i møte» helt til slutt.

Anne Kristin og Sven Aasmundtveit sang flere sanger
med gitarakkompagnement og noe munnspill.

I år ble offeret innsamlet til Blå Kors kontaktsenter og
beløpet ble kr 2681,- hjertelig takk. Som vanlig vil
styret bevilge restbeløpet opp til kr 5 000,- som blir
den summen som sendes.
Som tradisjonen tilsier, ble det også i år arrangert en
uhøytidelig konkurranse med 4 poster. Det var 4 lag
som var sporty til å stille opp og premie til de 3 beste.
På kjøkkenet «regjerte» Vera og Bjørn Vanghol og de
gjorde en utmerket jobb. Det var kaffe og vafler klart
før stevnestart, etterpå ble det i tillegg servert varme
pølser med tilbehør og salget gikk strykende. For flere
av oss ble det en enkel og god middag i skogen.
Et hjertelig takk til alle som møtte frem på stevnet og
til alle som deltok.
Stevnet ble så vellykket som vi kunne håpe på.
Men vi kommer med samme ønske som i fjor: at hver
især prøver å få med seg en ny person til neste års
stevne. Vi garanterer sitteplass til alle.

Her er noen av deltagerne på blåbærstevnet. Også på verandaen hadde en del av de besøkende satt seg seg.

Leder har ordet:
Blåbærstevnet er vel gjennomført og
det ble et godt stevne på alle måter.
Dermed er startskuddet gått for høstsesongen som vi håper skal bli god.
I sommer har det blitt utført boring etter vann inne ved
stua som vi tror skal bli vellykket. Dette foregikk over 2
dager. Vi har også gjort en reparasjon på aggregatet
gode medarbeidere arbeidet med det i 2 dager.
Starterkransen ble byttet da den gamle var slitt,
utgiftene var kun til deler, kr 2 850.
Vi er godt fornøyd med at veien inn til stua ble
oppjustert i fjor, det er blitt mye enklere å kunne
komme inn med bil når det er nødvendig.
Ellers så etterlyser vi flere medarbeidere, både til
søndagens andakt og kiosk. Det er en trivelig "jobb" og
ta gjerne kontakt. Henstiller gjerne til husfellesskap i
de forskjellige menigheter om å ta en helgesamling m.
overnatting. Tilbakemeldinger på slike er gode.
Vi sees på Setertjernstua i høst !
Mvh Svein

Andaktsholdere i høst:
Sept.
15.
22
29.
Okt.
6.
13.
20

Eva Hektner
Vera Vanghol
Jorun Kind
Ledig
Ledig
Robert
Østreng

Okt.
27.
Nov.
3.
11.
18.
25.

«Loftet»
Sentrumkirken
Eva Hektner
Ledig
Ledig
Ledig

Brønnboring
Som nevnt i tidligere blad bestemte styret å bore etter
vann denne sommeren. Årsaken er for å få en enklere
vannforsyning i vintersesongen. Kontrakt ble inngått
med Follo Brønnboring etter at forespørsel var sendt ut
til flere aktuelle firmaer.
10. juli, en varm og fin sommerdag ble boringen utført.
Tungt utstyr som borerigg og kompressor ble fraktet inn,
godt at veien helt inn til stua var oppgradert. Men etter
noen timers boring var det dessverre lite vann å finne.
Selv ned på 90 m dyp var det minimalt og såkalt
hydraulisk trykking ble besluttet utført. Det krever nytt
utstyr og pga. ferieavvikling ble det utsatt til 19. aug.
En ny og like stor ekvipasje måtte også da innover.
Hullet ble plugget på ca 40 m dyp og deretter ble vann
presset ned under pluggen med stort trykk. Totalt ble
9000 l presset ned i hullet og under denne prosessen
kom vannet frem. Pumpe i borehullet og vannkran på
veggen ble montert og nå er det bare å tappe mest
mulig for at vannet skal bli klart og fint.
Kostnader? Kontrakten hadde en maks. pris på ca kr
75 000 inkl. hydr. trykking (kr 10 600) så det er mye
penger det er snakk om. Vi har gaver på ca kr 35 000
som er øremerket brønnboring og vi søkte DNB
Sparebankstiftelsen om støtte til de resterende kr
40 000. Men også denne gang fikk vi dessverre avslag,
begrunnelsen som de gir er generell: de andre
søknadene var rett og slett bedre!
Så hvis noen av våre trofaste lesere føler at de vil støtte
oss litt ekstra så vil vi være veldig takknemlig for det,
merk da gaven med: «brønnboring».

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

Minneord

Martin Synnes døde 29. aug. og han ble 83 år gammel.
Begravelsen var i Skårer kirke 5. sept. til stor deltagelse fra
slekt og venner.
Martin var en god og solid støttespiller for stiftelsen og
Setertjernstua i mange år både som andaktsholder og giver.
Han hadde også vært en nær venn av Odd Olaf og Jorunn
Austveg. Han hadde tro på dette prosjektet som Odd Olaf
startet, at Guds ord skulle bli forkynt her ute ved Setertjern på
søndagene og at rusmisbrukere skulle bli hjulpet til et godt liv.
Martin holdt talen under innvielsen av stua den 31. aug. 97.
På årsmøtene i stiftelsen møtte han trofast opp og hadde
gjerne gode spørsmål eller kommentarer å komme med.
Siste samling Martin var her inne mener vi var på Blåbærstevnet i 2014 da han også holdt andakten.
En annen god venn av Setertjernstua, Jørund Asle Holme,
døde 27. aug. og ble begravet fra en fullsatt Fjellhamar kirke
6. sept. Han ble 79 år gammel.
Jørund Asle likte å gå tur i skog og mark og var andaktsholder på endel søndager så lenge helsa tillot det. 14. april
2013 var etter våre notater siste gang. Han var også en glad
og fast giver som støttet stiftelsen økonomisk i mange år.
Vi vil takke for alt disse 2 har bidratt med og vi lyser fred over
det gode minnet etter Martin Synnes og Jørund Asle Holme.

Som det fremkommer av bilde
var vannet nesten «melkehvitt» de første dagene.
Dette var trolig borestøv som fremdeles var i hullet og i
sprekkene omkring. Dette har bedret seg betydelig og etter
å ha tømt hullet flere ganger er vannet blitt ganske klart.

VIL DU STØTTE OSS MED DIN
GRASROTANDEL?
Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering.
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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 – aug. 19.
Juni. (kr 5 852,15)
JS 400, EB 255, BSE 200, MF 200, SAH 500, LK 150,
KOS 300, SH 300, AD 200, JAH 250, TL 200, RMN
300, RO 200, ATT 200, MPR 500, TB 150.
Offer Rælingen kirke 1547,15.
Juli (kr 1 150 ,-)
EW 200, KB 500, LK 150, HFK 200.
August (kr 1 800,-)
TB 200, ROM 200, AGF 300, JS 400, AL 500, HOV
200.

Nå har vi også fått Vipps som betalingsmiddel og det kan
brukes av de som synes det er en enklere måte. 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
kan passe.

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
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.

7877.08.75152

Gave

Setertjernstiftelsen
Postboks 259
1471 Lørenskog

7877.08.75152

