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" Det era
fastetid"
Sokneprest Tor Martin Synnes holdt
andakt med denne innledningen på
stiftelsens årsmøte og her følger et
utdrag av denne.
.
Dette er tiden før påske hvor vi sammen med Jesus retter blikket mot påsken i Jerusalem. Fastetiden har også
sitt forbilde i Jesu 40 dagers faste. Der fortelles det at han til slutt ble sulten, det kan nesten oppfattes som ironi?
Og da kom djevelen og fristet han, når sulten gnagde, og han vel var på det svakeste.
Faste er for oss oftest forbundet med mat. Å avstå fra kjøtt er vel kanskje det vanligste blant kristne som faster.
Men også tungens faste i tillegg til magens har vært mye brukt.
Stillheten har fått en ny dimensjon i vår tid med alle sosiale medier. Å faste fra disse er for mange i dag det
viktigste for å finne stillheten, og finne inn til seg selv og til Gud.
Selv er jeg en dårlig faster. Jeg har gjort noe spede forsøk. Det jeg husker best var fra ungdommen etter at jeg
hadde forspist så jeg lå og vred meg. I ren selvforakt gikk jeg direkte inn i en tre dagers straffefaste.
Peter Halldorf skiller mellom den ytre og indre faste. Den indre fasten har med vår indre holdning å gjøre, en
overgivelse til en kjærlighet som ikke søker sitt eget. Og da trenger vi også den ytre siden for å holde det som vil
okkupere hjerte mitt utenfor. Halldorfs ord går godt i hop med Jesajas ord (58;6-7) om den faste Gud vil ha:
Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.
Verden roper etter faste. Både den indre og den ytre fasten. Verden trenger så inderlig en overgivelse til en
kjærlighet som ikke søker sitt eget. Og verden roper etter en faste som setter handling bak ordene. Verden kan
ikke klare vår tids og særlig vestens overforbruk. Vi er mange på moder jord, ja egentlig for mange, og vi blir
stadig flere. Så ressursene må deles.
Som Jesu etterfølgere er det vårt ansvar og forvalte verden rettferdig, og på en måte som skaper fred. Dagens
ulikheter må gjøres noe med. Det er dypt urettferdig, skaper krig og nød, og er i full kollisjon med Guds hjerte.
Reiser, kjøtt, og olje må vi faste fra, i betydningen redusere hele året. Og vi må faste fra en måte å bruke tungen
og tastaturet som splitter og hersker, som polariserer og bryter ned tilliten mellom oss.
Verden trenger faste som handling. Men handling som monner og varer blir det kun når den er forankret i en
overgivelse til en kjærlighet som ikke søker sitt eget.
Den kjærligheten har et navn, et forbilde, et ansikt. Det er Jesus.
Tor Martin Synnes
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ÅRSMØTE
Årsmøte ble avholdt 02.03.20 i Fjellhamar kirke. Leder i
stiftelsen Svein Aaslund ønsket alle fremmøtte velkommen.
Theodor Hauger gledet oss med 3 fine solosanger og han
spilte også til fellessangene.
Tor Martin Synnes som er sokneprest i menigheten holdt
andakt med temaet: Det er fastetid. Et utdrag av denne er
gjengitt på bladets førsteside.
Etter en god bevertning startet årsmøtet med 19 deltagere.
Det ble gjennomført etter den oppsatte dagsorden i h.t.
stiftelsens statuetter.
Svein Aaslund ble valgt til møteleder.
Vi tar med et utdrag fra årsberetning og regnskap for 2019 i
høgre spalte. Det er trolig interessant for en del lesere.
Valget er siste punkt på dagsorden.
Valgkomite v. Per Bjortjønnli måtte finne 2 nye kandidater til
styret etter at Arne Thorstensen ikke ønsket gjenvalg og
Hans Undelstveit trakk seg fra styret i 2019. Som
varamedlemmer hadde de ikke lykkes i å få mer enn en
kandidat. Resultatet av valget ble følgende:
Leder: Svein Aaslund, valgt for 1 år
Øvrige styremedlemmer:
Øyvind Breen, ny, valgt for 2 år
Anne Marit Strøm, ny, valgt for 2 år
Øyvind Valaker Hektner, gjenvalgt for 2 år
Karin Edsbergløkken, ikke på valg, 1 år gjenstår
Trond Woll, ikke på valg, 1 år gjenstår
Steinar Rosseland, ikke på valg, 1 år gjenstår
Varamedlemmer:
Kai Bjørntvedt, gjenvalgt for 1 år
Helge Valrygg, valgt for 1 år (benkeforslag)
Dokumenter fra årsmøtet vil være å finne på vår web-side

Over: Theodor Hauger med fløytespill
Under: Årsmøtet er i full gang

Oppsummering av årsmelding/ regnskap 2019
Styret. I 2019 er det blitt avholdt 5 styremøter..
Økonomi. Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende:
2019
mot 2018
Gaver
55 198,00
114 783,00
Salg i kiosk
84 814,00
142 507,00
Utleie
0,00
0,00
Renter
2 600,00
1 748,00
Grasrotandel
4 843,00
5 695,00
Sum inntekter

147 455,00

264 733,00

Sum utgifter

154 170,00

241 524,00

Overskudd/underskudd

÷ 6 715,00

23 209,00

Inntektene er betydelig mindre enn forrige år, Skisesongen var
normal, i 2018 var den meget bra og det merkes godt på kiosksalget.
Gaveinntekter fra privatpersoner går fortsatt ned sammenlignet med
gjennomsnittet for de siste 10-12 årene. I år fikk vi en testamentarisk
gave på 1000 euro. Grasrotandelen har gått litt ned.
Det har heller ikke dette året vært utleie som har gitt inntekter.
Utgiftsposten er litt større enn et normalår, bl.a. på grunn av
reparasjon av aggregat og snøskuter. Kostnadene til brønnboringen
ble etter revisors råd ikke ført som utgiftspost, det går derimot inn
som en verdiøkning av stedet.
Avskrivningen på bygninger etc. er dette året på kr 20 000 og det
defineres i regnskapet som en utgift.
Totalt har regnskapet et underskudd på kr 6 715,-.
Informasjonskanaler. «Hornsignalet» kopieres i ca 400 stk, Også
dette året var det en fallende tendens på adresselisten, 22 stk i
2019. Nettsiden vår www.setertjernstua.no er et viktig info-organ for
stiftelsen. Siden er blitt oppdatert dette året og fremstår i ny lay-out
som vi er godt fornøyd med. Vi har også en Facebook-side som
heter Setertjernstua, en del opplysninger og bilder er å finne der.
Status drift. Som før nevnt var vintersesongen ganske normal og
antall besøkende var som forventet. Oppmøtet til andaktene kl 1230
er varierende, fra noen få og opp til 10–15 stk.
På dugnaden den 11. mai var oppmøte rekordstort med 13 stk, alle
planlagte oppgavene ble utført.
1..sept ble Blåbærstevnet arrangert. Sven Aasmundtveit og hans
kone Anne Kristin stod for både andakt og sang, til stor glede for de
fremmøtte. Antallet var ca 35, vi hadde håpet på flere.
Det har ikke vært utført arbeid på bygget dette året. Det største
prosjektet var boring etter vann som ble utført i juli – aug. Nå har vi
vann i en kran på uteveggen året rundt og vi kan slippe å kjøre inn
vann på vinterenÅ finne frivillige medarbeidere til andakt- og kjøkkentjenestene er
fortsatt krevende, Styret takker alle som bidrar med støtte og
forbønn for stiftelsen og Setertjernstua.
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Leder har ordet:
Skisesongen
som ikke kom !

En trist overskrift, denne vinteren skulle
vi virkelig fått glede av de investeringene som vi har gjort de 2
siste årene.. Veien er oppgradert slik at løypemaskinen trengte
mindre snø for å kunne kjøre helt fram. Vi boret etter vann i
sommer og fikk dermed frostfritt vintervann i kranen på
uteveggen. Dermed slapp vår gode dugnadsarbeider den store
jobben med å kjøre vannkanner inn med snøscooter.
Disse investeringene kunne gjøres fordi de to siste årene har
vært fine skisesonger med mange glade gjester og dermed
godt salg. I tillegg har vi fått store gaver til driften av stua.
Så langt har det vært en sesong godt under middels. Januar
var uten snø og det ble ikke åpning før i februar. Det har vært
ganske få med ski på beina, de fleste har gått med tursko.
Søndag. 9. mars var en regnfull dag og ifølge vertskapet kom
det 2 gjester på ski. De tvilte på om det var nok snø på grunn
av regnværet til at de kunne bruke skiene tilbake til Marikollen,
I skrivende stund så var vi valgt å stenge stua inntil videre på
grunn av frykten for Coronasmitte. Vi vil være med på den
felles dugnaden for å begrense utbruddet. Vi vet ikke når stua
kan åpne igjen, følg med på hjemmesiden vår og på Facebook.
Men vi sier: Vel møtt på Setertjernstua når landet vårt er tilbake
til normalsituasjon igjen.
Svein

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

Org. nr: 856652742

Folk på søndagstur
Her er en fast spalte
hvor tilfeldige gjester får
noen enkle spørsmål
hvordan de opplever
Setertjernstua på en
vanlig søndag.
Besøkende 23. februar 2020.
Svenn Eriksen
Hvorfor er du kommet hit i dag?
Jeg var på gåtur og trengte en pause. Hyggelig med kaffe
og vaffel samt en god prat.
Er du her ofte?
Det varierer, opptil ca. 5 ganger i året.
Hva synes du om stedet?
Alltid hyggelig her, en fin stue med en god atmosfære.
Vil du anbefale oss til venner og kjente?
Absolutt, det har jeg gjort mange ganger.
Noen tips eller korrigeringer som du ønsker å gi oss?
Sammenlignet med andre tilsv. steder er prisene lave.
De bør kunne økes litt for å oppnå større overskudd.
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang.

Dugnad lørdag 9. 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:
Stua er stengt fra og med 15. mars på ubestemt tid pga
corona-utbruddet. Vi håper på åpning snarest mulig,

03.05. Jorun Kind
10.05. Ledig
17.05. Stengt
24.05. Vera Vanghol

31.05. Eva Hektner
07.06. Vera Vanghol
14.06. Liv Strøm Lilley
21.06. Petter Ulvær

Andakten begynner kl 1230 og har en varighet
på 20 – 30 min. inkl sang.
***********

Støtte til frivillige organisasjoner.
Det finnes stiftelser som deler ut store beløp som støtte til
frivillige organisasjoner og foreninger som driver med såkalte
allmennyttige tiltak. De største er Sparebankstiftelsen DNB
og Gjensidigestiftelsen. Alle blir oppfordret til å søke om
støtte, men de som driver med religiøse aktiviteter som f.eks.
forkynnelse vil ikke kunne motta støtte.
Hva er så deres definisjon av forkynnelse? Det kan vel ikke
gjelde for den enkle andakten som blir gjennomført inne på
Setertjernstua på søndagene?
I avisen Dagen av den 21.02.20 uttaler adm.dir. i Sparebankstiftelsen DNB, Andrè Støylen, at «en andakt vil gjøre at vi
oppfatter aktiviteten som forkynnende».
Denne bestemmelsen er ikke lett å forstå i et land hvor det i
grunnlovens § 2 står at: «Verdigrunnlaget skal framleis vere
den kristne og humanistiske arven vår».
Vår stiftelse som er tuftet på det kristne verdigrunnlaget
defineres altså ikke som allmennyttige i dagens samfunn.
Dette kan forstås som en diskriminering. ikke bare av vår
virksomhet, men av mange tilsvarende i landet vårt.
Vi har 3 ganger søkt en av disse stiftelsene om støtte til helt
konkrete prosjekter. Første gang gjaldt det anskaffelse av et
urinavskillende toalett og da fikk vi tildelt kr 20 000. Men de 2
siste gangene hvor vi søkte om støtte til utbedring av veien til
stua samt boring etter vann fikk vi avslag med generell
begrunnelse: «andre søknader var rett og slett bedre, eller at
den på andre måter var utenfor våre kriterier».
Det er grunn til å tro at det er punktet i våre vedtekter om
andakt som gjør at vi defineres til å være utenfor kriteriene
og dette har blitt avgjørende i de 2 siste søknadene.
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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 des. 19 – febr. 20.
Desember (kr 7 717,-)
SR 200, JS 400, ED 250, TH 200, SK 250, HKK 100,
EOTA 200, JE 500, GB 250, EB 255, EL 500, LF 200,
ATT 200, GH 200, HJR 500, BK 500, AGF 300, TL
200, OSL 250, HOV 200, BH 300, Øvre Rælingen
sogn 1762
Januar (kr 1 800,-)
SR 300, AD 200, RMN 200, RO 200, KB 500, EW 400
Februar (kr 200)
JS 200

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

