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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Sept. 2020 

Anfinn Skaaheim fortalte at han en gang hadde stått i en lang kassakø i en dagligvarebutikk. Da var det 

noen som brøytet seg fram i køen mens de siterte verset: «De siste skal bli de første». Nå vet ikke jeg om 

de var klar over at det var et bibelvers, men uansett var det dårlig bibeltolkning. For dette dreier seg ikke 

om kassakøen, men om Guds rike. I Guds rike er det en annen logikk enn den som gjelder i verden. I 

verden er det ulikheten som er fremtredende. I Guds rike er det annerledes.  

Den lønn arbeiderne får hviler ikke på hvor mye de har gjort eller hvor lenge de har vært der. Alle som 
kalles og kommer til vingården får den samme lønn. De får en denar. Det de trenger for å leve. Men det 

er en spesiell denar, den holder for mer enn en dag. Den holder for alle dager. Det er en løsepenge som 

gir evig liv.  

Når Jesus kommer på markedet og spør etter mennesker til sin vingård, da får alle som følger ham den 

himmelske lønn: evig liv. Den samme lønn gis til den som har fulgt Jesus i alle år, ofret alt for ham, gitt 

ham alt – og til røveren på korset som måtte innrømme at han fortjente å dø og som først i sitt siste 
åndedrag tok imot Jesus: Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Så gav Jesus ham hans lønn, den 

siste ble den første: I dag skal du være med meg i paradis.  

Er dette rettferdighet? Det er ikke en menneskelig rettferdighet. Den rettferdighet som bygger på hva du 

har gjort, hva du fortjener. Denne rettferdighet kalles vår egen rettferdighet, gjerningsrettferdighet. Du 

får som du fortjener. Slik er det ikke i Guds rike. Du får ikke ut fra hva du fortjener. Du får Kristi 
rettferdighet. Det han har fortjent. Du får del i hans lønn. Han deler ut til alle som vil komme fra 

markedet og inn i vingården. Du får nåde over nåde.  

Er dette rettferdighet? Det er ikke en menneskelig rettferdighet. Det er Guds rettferdighet. Det er korsets 

rettferdighet. Den rettferdighet Jesus vant på korset da han gav sitt liv for at vi skulle få leve. 

I denne tro kan vi gå inn i vingården. I denne tro kan vi gå ut i hverdagen. I denne tro kan vi virke og 
arbeide. Herren har bruk for deg, om du kommer i den første eller ellevte time. Herren har bruk for deg 

uansett hvordan du opplever deg, hvor sikker eller usikker du føler deg. Han kaller deg, han inviterer 

deg.  
 
         
 

Herren har bruk for deg ! 
. 
«For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig 

en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin» 

Matt 20,1 

Jesus bruker ofte lignelser i sin forkynnelse. Lignelse 

betyr «noe som ligner på». Det er noe ukjent, 
uforståelig, skjult, som han prøver å få oss til å se med å 

bruke bilder fra dagliglivet.  

Hvordan kan vi forstå himmelriket? Det er så 

annerledes enn jorderike. Det er nesten som 

«bakvendtland» som Alf Prøysen synger om, der fem 
og to er ni. Det er en annen logikk enn vi kan forstå 

med vår menneskelige fornuft. Der de minste er de 

største, der de siste er de første, der du ikke får etter 

fortjeneste. Vår menneskelige fornuft reagerer på dette. 

 

 
 

Nils Terje Lunde holdt andakten på  

Blåbærstevnet og her er et lite utdrag. 
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Værmeldingen var god for den 6. sept. da det 
tradisjonelle Blåbærstevnet, det 25. i rekken, skulle 
gjennomføres.  

Og heldigvis slo den til, bare litt kjølig til tider da solen 
hadde noen pauser bak lette skyer.  

Det litt spesielle denne stevnedagen var at vi måtte 
følge smitteverntiltakene som myndighetene har 
utarbeidet for arrangementer i forbindelse med Korona 
epidemien.  Vi var spent på oppmøtet, det ble 50 
personer som kom og det må vi si oss veldig fornøyd 
med. Navn på deltagere ble ført på liste etter hvert 
som de ankom, Øyvind Valaker Hektner førte denne 
listen med stø hånd. 

Styreleder Svein Aaslund ønsket velkommen kl 1200 
etter at shofar-toner ble spilt ut fra høyttaleren. 

Etter fellessangen «Navnet Jesus blekner aldri» var 
det bønn for stevnet ved Rune Olsen. Denne posten 
på programmet er en tradisjon som Jorunn Austveg 
alltid utførte, vi ønsker å bruke den videre på 
stevnene.  

Fra Salemkirken Lørenskog stilte Tom Svendsen opp 
med sin gitar og ledet fellessangene. Han hadde med 
seg gode venner og sammen fremførte de også flere 
sanger 

Tradisjon tro orienterte Steinar Rosseland kort om 
forhistorien til Stiftelsen Setertjernkapellet 
rehabilitering som er det offisielle navnet. Stiftelsen ble 
opprettet i 1986 og etter en gjennomgang av styrets 
medlemmer fremkom at Karin Edsbergløkken har vært 
styremedlem alle disse årene frem til i dag, det vil si 35 
år. Trond Woll følger hakk i hel, ett eller to år mindre. 
Begge ble overrakt blomster for sin trofasthet til 
stiftelsen og til den visjon som grunnlegger Odd Olaf 
Austveg hadde for Setertjernstua.  

 

 

 

 

 

Før feltprest Nils Terje Lunde holdt andakt, ble det sunget 
unisont «Hvilken venn vi har i Jesus».  

Nils Terje har gitt oss et lite, men viktig utdrag av andakten, 
den er gjengitt på første side i bladet. Han hadde også med 
mange gode illustrasjoner, men disse er det dessverre ikke 
plass til i bladet. Nils Terje er feltprest av yrke og han kjente 
seg hjemme ved at arrangementet ble holdt utendørs. Når han 
taler til soldater er det så å si alltid ute. Det var hans første 
besøk på Setertjernstua, vi håper på å se han igjen. 

Også i år var Reto tilstede med i alt 6 personer. Helge Valrygg 
orienterte litt om hva Reto står for og de hadde også en sang 
og et vitnesbyrd.   

Avslutningssangen var «I den stille, klare morgen». Kollekten 
dette året var til Evangeliesenteret, beløpet er trolig i 
underkant av kr 2 000. Vi henstilte i år til å benytte giro og 
vipps, men dette gjorde det vanskeligere å finne eksakt sum. 
Som takk for villigheten til å stille opp og være med oss på 
blåbærstevnet fikk Nils Terje Hauge og Tom Svendsen 
overrakt hver sin blomsterbukett. 

Det ble solgt pølser m. tilbehør, kaffe og vafler, det ble en god 
og lettvint middag for de fleste. Kjøkkenpersonalet ved Karin 
Edsbergløkken, Anne Marit Strøm og Helge Valrygg hadde full 
kontroll, tusen takk til dere for god innsats, Det var spesielt 
krevende i år da vi måtte gjøre endringer med serveringen i 
forhold til tidligere pga koronatiltakene. 

Siste post på programmet var litt lek og moro ledet av Steinar 
Edsbergløkken, Noen quiz-oppgaver med ja-nei spørsmål 
over flere temaer var satt sammen av Steinar Rosseland. Det 
var god innsats, men det ble ikke kåret noen vinnere, derfor 
heller ingen premier i år.  
Stevnet ble avsluttet kl 1500 og vi sender en hjertelig takk til 
alle som møtte opp og som bidro til et godt stevne. 

Vi er dermed i gang med høstsesongen og vi håper at mange 
vil besøke Setertjernstua på søndagene fremover. 

 
 

 

 
 
 
 

Blåbærstevnet 2020 
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Tom Svendsen tilhører Salemkirken Lørenskog og 

 han ledet sangene samme med Vera, Bjørn og Siri. 

 
 
 
 
 

             
Så langt har dette vært et vanskelig år for 
driften av Setertjernstua. Vi opplevde en mild 
vinter med lite snø. Losby Bruk drev med 
tømmerhogst nær veien og skiløypene kunne 

derfor ikke kjøres der. Det var også vanskelige isforhold i 
Østmarka. Summen av dette resulterte i at det ikke ble så 
mange gjester på stua som vi gjerne skulle hatt. Corona-
stengningen av landet fra midt i mars medførte at vi holdt stua 
stengt i 2 måneder. Vi åpnet noen få søndager med spesielle 
restriksjoner før vi sommerstengte i slutten av juni. 
       Som vanlig, før vintersesongen, kjøpte vi i fjor høst inn 
varelager for driften. Det svake salget førte til at vi i juni satt 
igjen med mye usolgte varer. Noe av dette var tørrvarer med 
lengre holdbarhetstid, disse kan vi bruke videre. Mineralvann 
bl.a. har derimot kort holdbarhetstid og gikk ut på dato i løpet 
av vinteren. Vi måtte kjøpe inn nye varer, men noe av de 
gamle varene har vi solgt til halv pris. 
      Alt dette har ført til at vi regnskapsmessig antagelig 
kommer til å få et dårlig driftsresultat i år. Det har imidlertid 
kommet inn gode gaver det siste halvåret, ca. samme nivå 
som i fjor og det takker vi for.  
      Nå er høstsesongen i gang, vi er optimister og regner med 
at vi igjen kan få en høst og vinter med godt besøk. Vi vil frem-
over følge de smitteverntiltak som myndighetene krever.  
Vel møtt til nye treff på Setertjernstua. 
    Svein 
 

 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

Svein 

 
 
 
 

 

 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

Leder har ordet: 
 

 

 
 

Andaktsholdere denne høsten 

Det er i skrivende stund mange søndager i 

oktober og november som er ledige. 

Vi håper på at det vil melde seg noen, det være 
som andaktsholdere og kjøkkentjeneste. 

Ta kontakt med Trond Woll 907 95 033 /  

Ann-Christin Woll 902 64 214. 
 

Andakten begynner kl 1230 og har en varighet 

på 20 – 30 min. inkl sang. 

*********** 

 Alle samlinger i stua skal gjennomføres etter 

gjeldende smitteverntiltak. Det må holdes 

avstand, det skal ikke håndhilses og hender 

må desinfiseres. Se for øvrig oppslag i stua. 

Det er ikke selvbetjening av mat og drikke 

og vi ønsker helst at det betales med Vipps 

eller giro. 

                   Nye styremedlemmer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra v: Øyvind Breen, Anne Marit Strøm og Helge Valrygg 

 

På årsmøtet i stiftelsen i febr. ble det valgt inn 3 nye 
styremedlemmer. Dette er personer som kjenner 

stiftelsen meget godt, de har i mange år bidratt på 

forskjellige måter, det være seg kjøkkentjeneste 
og/eller andakt. 

Dere som besøker stua har sikkert møtt dem en eller 

annen gang, her er en bitte liten omtale: 

Øyvind er en meget sprek pensjonist fra Garderåsen 

ved Fetsund. Veien inn til stua er ikke lang når han 

setter i gang, det være seg langs stier eller løyper. 

Anne Marit bor i Enebakk. Når hun er inne på stua 

sammen med sin mann Olav går de som regel stien 

fra Grini, av og til også sykkeltur fra Losby. 

Helge er aktiv medarbeider i stiftelsen Reto for håp. 
Etter et par år hvor de ikke har vært så aktive i bruk 

av stua, vil de nå fremover benytte den mer, også 

ved søndagstjenesten. Dette er vi veldig glade for. 

Vær velkommen inn i styret alle 3 ! 

 
 

 

   

 

Helge Valrygg (med gitar) deltok på blåbærstevnet  

sammen med sine venner fra stiftelsen Reto for håp. 

 

        Mobildekningen er nå betydelig bedre etter at 

     at Telenor satte i drift en ny mobilsender i masten 

         på Mønekollen den 22. juli. 

Nå er det mulig å oppnå rimelig gode signaler ved stua 

og det er bra sett fra et sikkerhets perspektiv.  

Telia-nettet er som før. 
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 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 

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. 

 

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.  –  aug. 

Mars - april (kr 2 855,-) 
EB 255, JKS 200, ØB 200, OAMS 2000, JKS 200, 

Mai - juni (kr 9 755,-) 
HFK 250, JKS 200, GJF 500, EB 255, AIS 1000, EHL 300, TB 
200, KP 500, KOS 500, RMB 500, AED 250, ØT 400, HFK 
200, OSL 250, BSE 200, TL 200, KH 500, EHA 500, ROM 200, 
LKT 200, ME 200, SR 1000, EH 200, YJI 200, GH 250, BH 
400, JKS 200, ATT 200 

Juli – august (kr 4 900,-) 
HE 500, AF 300, HOV 200, TH 200, RO 200, AD 200, EW 400, 
KB 500, HFK 200, JKS 200, OS 300, OAMS 1500, JKS 200 

NB. Det viser seg at på innsendte beløp via Vipps er det vanskelig for 
oss å identifisere avsender og hva beløpet gjelder (gave eller salg) på 
de rapporter som vi mottar. 
Vi undersøker hva som kan gjøres med dette. 
Derfor kan det være noen som ikke finner sine initialer og beløp igjen i 
listen over, men uansett, beløpet er kommet inn på vår kto. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bildene er tatt av Steinar Rosseland hvor ikke 
annet er nevnt. 
 

 

Setertjernstiftelsen 

Postboks 259 

1471 Lørenskog 

7877.08.75152 

Gave 

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. 

7877.08.75152 

 


