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Julerent !
De fleste av oss som har levd en stund husker
sikkert dette ordet. Før jul skulle hele huset
vaskes og ryddes, det gjaldt å ha det fint til jul.
Også barn og voksne måtte bade og rense seg
litt ekstra. Hos noen kom badestampen frem,
den ble fylt med godt varmt vann og sammen
med hjemmelaget såpe ble hele kroppen ren.
Kanskje er det flere som også i dag har dette
med julerent som et mål eller en intensjon nå
som julehøytiden nærmer seg med raske skritt.
Hvorfor blir dette målet satt foran julen? For over 2000 år siden da Jesus ble født, var
det neppe spesielt rent eller ryddig, kanskje tvert imot. Å være renslig og ha det ryddig
er selvfølgelig ikke noe galt, men hvorfor må vi skylde på jula for å ta et skippertak.
Kanskje vi vil si at bare det beste er godt nok for Himmelens kongesønn og verdens
Frelser. Nei det er ikke slik, han ønsker bare at vi skal være åpne og ærlige slik at han
kan komme inn i hjertet vårt. Det er det han vil.
Hvis det var slik at alt måtte være fint nok eller rent nok, hvem var det da som ville nå
frem til slutt? Nei, stikkordene er enkle: «å åpne og slippe inn». Å åpne kan være greit
nok, men å slippe inn, det er ikke alltid så enkelt. Lukas forteller at det ikke var husrom
noe sted da Jesus skulle bli født, den lille familien slapp ikke inn noe sted.
Men der han slipper inn blir det lys, varme, håp og til og med rent selv om det ikke alltid
ser slik ut. Johannes sier det slik i sitt juleevangelium: «Men alle som tok imot ham, dem
ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn».
Guds barn er som andre barn, ikke alltid mors beste. Så selv om ikke alt er «julerent» får
vi allikevel tilhøre Gud. Ved julens samlinger i kirker og bedehus er det ikke noen
kontroll av de fremmøtte om de er «julerene», f.eks. om ørene er vasket. Nei, det er
åpent for alle. Om så du vil være åpen i ditt hjerte, det bestemmer du selv.
Speiderloven hadde tidligere en paragraf som lød slik: En speider er åpen for Gud og
hans ord. Dette er et godt motto som vi alle kan ha uansett om vi er eller en gang i tiden
har vært speidere.
Hva er så Guds ord? Johannes skriver: «Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. --- Og
Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.». Derfor kan vi si at Guds Ord fremfor alt er
Jesus selv og han vil ta bolig i oss alle.
God jul !
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Litt fra hytteboka i 2020
(Innholdet er i de fleste tilfeller forkortet)

03.02.- Åpning av stua 2020.
Ikke skiføre, men en del turgåere kom
innom. God stemning og hyggelig prat.
(Vertskapet)
09.02. – Takk for en god andakt.
- «Ut på tur, aldri sur». Vind, regn og
varmegrader. Godt med fyr i ovnen, alltid
fint å komme hit. (Vertskapet)
23.02.- Fellestur med Lørenskog turlag. Vi
startet på Østbytunet, 16 km. Takk for gode
vafler.
- Vi har oppdaget Setertjernstua ! Sees igjen.
Og takk for tillit ang. vippsbetaling.
- Vi var glad da vi kom inn i hytta, den var
ikke helt stengt. Så hyggelig å være her.
01.03. – Takk for en fin søndag til tross for
mange km tråkking i nysnø nesten til knea!
Alltid fint å komme hit.
08.03. – Setertjernstua stengt inntil videre
pga. korona-situasjonen i landet vårt. Vi vil
bidra i den landsomfattende dugnaden for
bekjemping av viruset.
09.05. – Vi gjennomførte en flott dugnad.
8 stk. møtte opp og alle arbeidsoppgaver ble
utført. Det gjøres klart for åpning igjen
søndag 24.05. med alle pålagte restriksjoner.
Vafler blir erstattet av innpakkete lefser.
Instrukser for tjenesten er utarbeidet.
24.05. – Deilig i solveggen, litt vekslende
vær. En god andakt, tusen takk. Guds
velsignelse over stua, stiftelsen og alle som
besøker stedet.
31.05. – Vi tok turen hit for å få med oss
andakten og treffe gode venner. Andakten
rakk vi ikke, men vennene våre var der.
- En nydelig 1. pinsedag med sol og god
sommertemp. Godt besøk i dag. (Vertskapet)
07.06. – Lite besøk med mye regn gjennom
hele dagen. Like fullt, fint å være her. Noen
nye besøkende som satte pris på stua.
(Vertskapet)
12.-14.06. – En fantastisk helg med strålende
vær og sol. En linerle besøkte oss jevnlig og
ørna svevde høyt over oss. Vi takker for oss.
(Vertskapet)
15.06. – Stiftelsens sommer-styremøte i stua
ble avholdt. Godt fremmøte med vanlige
styresaker. En nydelig og varm kveld med
god servering: rømmegrøt og spekemat.
21.06. – Siste åpningsdag før ferien. Ikke så
mange besøkende. Takk for oss. (Vertskapet)

06.09. – Blåbærstevnet og start på høstsesomgen.
En fin dag, litt kjølig til tider. 50 besøkende fikk
høre Nils Terje Lunde holde en tankevekkende
andakt, Tom Svendsen m team stod for musikken.
11.-13.09. – En herlig helg, litt ruskevær på lørdag.
Mange besøkende, også på andakten. Plukket litt
tyttebær. Tusen takk for en fin helg. (Vertskapet)
20.09. – Sykkeltur, en fin høst-søndag i marka.
- Godt besøk, andakten ble holdt ute. (Vertskapet)
27.09. – Takk for hyggelig dag på Setertjernstua
enda en gang.
03.-04.10. – Vi har kost oss her, fisket og grillet ute
i går kveld. Ikke så mange innom på søndag, men
foruten andakten ble det gode samtaler om Jesus.
Gleder oss til neste gang. (Vertskapet)
11.10. – Gåtur fra Sørlihavna, en flott tur.
- Takk for en fin andakt og kaffestund.
16.-18.10. - Nydelig vær hele helga. Mange folk
innom, spesielt på søndag. Takk for en fin helg med
sang, dans og lesing av Guds ord. (Vertskapet)
25.10. – Bots og bededag. Andakt om en Gud som
møter oss med nåde. Må han forme oss slik som en
pottemaker former leire. En regnfull dag, men
likevel godt besøk. (Vertskapet)
30.10.-01.11. – Tentro tur. Vi har kost oss masse og
opplevd mye. Noen av oss kom et steg videre i
troen vår. Takk til tentro-lederne som tok oss med.
14.-15.11. – RR tur med speidere fra Sentrumkirken. Det har vært mye lek og moro både ute og
inne.
15.11. – Takk for god andakt og en hyggelig stund.

Tilbakeblikk fra året 2000
Her er sakset litt fra Hornsignalet fra 20 år tilbake.
Setertjernstua var da 3 år og kommet i god drift.
Fra mars-utgaven
Sesongen startet 13. febr. Skiføret var dårlig i vintermånedene og besøket var lavt. I tillegg var det
skogsarbeid i løypetraseen fra Losby.
Årsmøtet ble holdt på Betania Lørenskog med 25
fremmøtte. Arnfinn Holten (som på den tid var leder i
Blå Kors Oslo krets) holdt andakt.
Roald Andersen ble gjenvalgt som leder og Svein
Aaslund (som er leder i dag) ble valgt inn i styret
Fra juni-utgaven
Under konstitueringen av styret ble Svein Aaslund valgt
til regnskapsfører/kasserer, (denne tjeneste som han har
hatt siden da).
På vårens styremøte var en repr. fra Blå Kors tilstede og
han ville undersøke nærmere hvordan denne
organisasjonen kunne benytte stua.
Besøket ut over våren – forsommeren hadde vært bra
med godt besøk.

.
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Leder har ordet:
Sønd. 22. nov. var nest siste åpningsdag på
Setertjernstua i høst. Som det også er nevnt
et annet sted i bladet søkte vi Lillestrømbanken gjennom Lokalbidraget om støtte til
kjøp av 2 kanoer med nødv. tilbehør.
Vi ble innvilget kr 5800 til dette formålet. Bankens
representant, Tor Arne Günter, ville gjerne overrekke
gaven til oss inne på Setertjernstua. Det var en del gjester
og flere styremedlemmer til stede denne søndagen, så det
ble en hyggelig overrekkelse av gavesjekken.
Mange takk til banken og dens kunder som stemte på oss.
Selv med Coronarestriksjoner har besøket på stua vært
omtrent som normalt i høst. Vertskapet har hatt ekstra
utfordringer med føring av besøkslister, ikke selvbetjening
og utvidet vasking i lokalet. For å kunne overholde pålagt
avstand mellom gjestene er antall bord i stua redusert til 3.
Vi mener å ha overholde de restriksjoner myndighetene til
enhver tid har pålagt serveringssteder. Jeg takker andaktsholdere og vertskapene som har vært der denne høsten for
vel utført tjeneste.
Adventstid og julefeiring nærmer seg og vi er vel alle
spente på om vi kan feire høytiden slik vi ønsker og pleier.
Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid.
Svein

Støtte fra Lillestrømbanken
Lokalbidraget er en gaveløsning fra LillestrømBanken for lag /
foreninger og organisasjoner innen kunst, kultur, idrett,
interesseorganisasjoner og humanitær virksomhet. Det er i alt
2 mill kroner som blir delt ut. For å delta på Lokalbidraget må
organisasjonen være registrert i frivillighetsregisteret, og være
åpen for alle. Det er kun bankens kunder som kan stemme
frem sitt yndlingsprosjekt.
Det kan søkes om støtte til konkrete prosjekter og styret i
Setertjernstiftelsen valgte å søke om støtte til innkjøp av et par
kanoer m. utstyr for utlån til besøkende.
Utfallet av søknaden er omtalt i «Leder har ordet». Mer om
dette prosjektet vårt i senere utgaver.

Folk på søndagstur
Her er en fast spalte hvor
tilfeldige gjester får noen
enkle spørsmål hvordan de
opplever Setertjernstua på en
vanlig søndag.
Besøkende 27. sept. 2020.
Line og Bent Erik Thomte
Hvorfor er dere kommet hit i dag?
Vi er på en søndagstur fra Flateby
Er dere her ofte?
Ja vi har vært her noen ganger før.
Hva synes dere om stedet?
Det er et veldig koselig sted med hyggelig vertskap.
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?
Ja, absolutt, det gjør vi.
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.

Årsmøte
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes
mandag 1. mars 2021 kl. 1900 i

Grini bedehus
Grinisvingen 29, 2009 Nordby

Det blir andakt og sang ved
Odd Øystein Delbekk.
Vanlige årsmøtesaker og bevertning.
Det er spesielt hyggelig om flest mulig av
andaktsholdere og verter på søndagene
har anledning å komme.
Styret.

Tilbakeblikk fra året 2000, forsettelse
Fra oktober-utgaven
Blåbærstevnet den 27. aug. var hovedinnslaget.
Været var strålende og ca 120 personer var tilstede.
Finn Henrik Larsen holdt andakt, sang og musikk
ble besørget av Solvei Larsen, Inge Mykling og
nesten hele Nhonzi-familien.
Av arbeid i stua ble ovnen påbygget med en etasje.
Ny solcelle måtte anskaffes da den vi hadde ble
skrudd ned fra veggen og stjålet.
Fra desember-utgaven
Det var godt besøk ut over høsten. Den 17.09. var
35 stk tilstede under andakten, totalt var ca 55 stk
innom den dagen. Siste åpningsdag var 26.11. en
grå dag med yr i lufta og + 5 gr.
Styreleder takker alle som har bidratt til at stua kan
holdes åpen. Det være seg styret, dugnadsfolk og
menigheter (andaktsholdere og kioskpersonell)
samt alle givere og besøkende. Innkomne gaver
dette året var i overkant av 50 000 kr.

Koronatiltak
Alle samlinger i stua gjennomføres etter til
enhver tid gjeldende smitteverntiltak. Det må
holdes god 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.

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

Org. nr: 856652742
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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 sept.. – nov.
September (kr 2 600,-)
AED 500, RKG 150, JKS 200, OOF 500, RDH 250,
KSHS 200, FRL 600, AaRS 200.
Kollekt blåbærstevnet kr 2 920.
Oktober (kr 5 750,-)
TH 200, KTN 500, EHL 300, AM&OS 1500, HSH
200, LK 200, EOTA 250, MPR 200, TL 200, AD
200, LK 150, TM 500, TB 200, RKG 150, RO 200,
ATT 200, EW 400, JKS 200.
November (kr, 0-)
NB. Vi skrev i forrige utgave at for innsendte beløp via Vipps var
vanskelig for oss å identifisere avsender og hva beløpet gjelder (gave
eller salg). Dette har vi nå fått en løsning på slik at vi nå vet hvem som
har sendt beløpet og hva det gjelder.
Det kom inn en gave i april som vi ikke fikk med i den forrige oversikt,
derfor tas den med nå:

FØH 500
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

