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Mars-utgaven av Hornsignalet ble som dere forstår sterkt forsinket i utsendelse.
Skedsmo videregående skole, tilrettelagt opplæring, som utfører kopieringen for oss måtte som
alle andre skoler stenge den 12. mars, noen dager før jobben deres skulle starte.
Siden den utgaven ikke kommer i postkassen hos dere før i mai/juni, så er det så kort tid før
neste nummer normalt skulle utgis at vi har valgt å sende med en redusert juni-utgave i
samme konvolutt som mars-utgaven. På den måten sparer vi portoutgifter. Så får vi komme
sterkere tilbake i sept. med en vanlig utgave av Hornsignalet.

…men påsken ble ikke avlyst !!
I uken før palmesøndag ble et ektepar intervjuet på TV og de kom med følgende kommentar:
«I år er påsken avlyst» ! Dette ble begrunnet med at de ikke fikk lov å dra på hytta slik som de
hadde gjort i mange tidligere påskehelger.
Nå må vi innrømme at det ble en påske som de fleste av oss vil huske tilbake til som ganske
spesiell. Mange har vel gode påskeminner med sol fra skyfri himmel, ski og solkrem med
appelsiner og kvikk-lunsj i sekken, men i år ble det annerledes for de fleste av oss.
Nå var det ikke bare hyttene som var stengt, men også alle kirker og bedehus med
tradisjonelle samlinger hvor påskebudskapet fra Bibelen skulle ha blitt forkynt.
Å benytte den digitale muligheten for å dele oppstandelsesbudskapet på de forskjellige
sosiale arenaer var det gledelig mange som tok i bruk. Vi leste om drive-in gudstjeneste på
glattkjøringsbanen i Skien, frikirken på Lørenskog «samlet» folk via Zoom og andre benyttet
Facebook eller tilsvarende digitale plattformer.
Det var naturligvis Jesu lidelse, død og oppstandelse som var det store budskapet. Å sette
vårt håp til Gud i den spesielle situasjonen vi befinner oss i ble også godt forkynt.
Ordet krise er faktisk ikke nevnt i Bibelen, selv ikke i Jobs bok, som kanskje er den boka i
Bibelen som virkelig portretterer en mann i dyp krise.
Så påsken ble absolutt ikke avlyst, kanskje ble det mer fokus på det gode budskap enn noen
gang. Norges Kristne Råd inviterte til felles allsang i hele Norge både ute og inne 1. påskedag
kl. 12 med salmen «Deg være ære, Herre over dødens makt».
Av oppmuntrende bibelvers i denne tiden er salme 91 verd å lese, her er v 1-6:
Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren:
«Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Han berger deg fra fuglefangerens
snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine
fjær. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for redsler i natten, for piler som flyr om
dagen, for pest som farer fram i mørket, for plage som herjer ved middagstid.

Også 1 Tim 6,17-19 kan være et ord til oss og ikke sette vårt fremtidshåp til den usikre
rikdommen, men til Gud:
Forman dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den
usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre
godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt
som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet .

Det har vært en meget spesiell vår i 2020, både i vårt land og i hele verden. Koronaviruset
har på mange måter lammet hele samfunn over lang tid. Men nå ser vi endelig lys i tunnelen
og har lov å håpe på en ganske normal høstsesong for oss.
Vi ble godt kjent med de 4 rådene som er vist over som våre myndigheter kom med.
For vår del valgte vi selvfølgelig å følge de anbefalte tiltak om å unngå samlinger av folk,
siste åpningsdag på Setertjernstua i vår var den 8. mars.
Vi håpet på at våre gjester fikk med seg dette, det ble kunngjort på vår hjemmeside, på vår
Facebook-side og på plakater rundt på aktuelle innfartssteder.
Skiforeningen stengte alle sine serveringssteder i Marka, unntatt Vangen skistue som ble
holdt åpent med en rekke smitteverntiltak.
Oslo kommune stengte også sine 11 sportsstuer.
Den Norske Turistforening stengte alle hytter med betjening og matservering. De
oppfordret sterkt til å unngå de ubetjente hyttene, disse burde kun brukes i nød.
Det siste fra myndighetene er at mindre samlinger kan tillates fra 7. mai, men fortsatt vil
visse restriksjoner gjelde også da.
Søndag 24. mai vil være den første ordinære åpningsdagen på Setertjernstua.
Stua vil videre være åpen hver søndag t.o.m. 21. juni. Det blir ikke vaffel-servering, i stedet
har vi «Lefsegodt» innpakket i plast. Salg av drikke etc som før, men ikke selvbetjening.
Inntektene denne våren har som dere skjønner vært minimale, det ble kun 6 søndager som
har vært åpent. Vi har en varebeholdning der inne beregnet for hele våren og forsommeren.
Mye av dette nærmer seg maks. holdbarhetstid og må vurderes for bruk til høsten. Det
mest utsatte er mineralvann, der er holdbarheten relativt kort pga plastflaskene.
Kan vi søke støtte for tapte inntekter? Pr nå sier regjeringen om frivillige organisasjoner:
«Vi åpner opp for å kompensere opp til 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg,
parkering, loppemarked og basarer». Dette vil vi selvfølgelig undersøke nærmere. Men
uansett så blir det et tap for oss, vi får håpe på gode gaver fremover og en fin
høstsesong.

BLÅBÆRSTEVNET
Søndag 6. sept. kl 12 -15
arrangeres det tradisjonelle Blåbærstevnet
og med dette er høstsesongen i gang.
Vi håper at det på den tid vil være
«normale» tilstander i samfunnet.

Andakt
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.

