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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Mars 2021 

Jesu oppstandelse er omtalt i alle de 4 evangeliene, men detaljer er omtalt litt forskjellig. De er 

imidlertid samstemte på alle punkter som er av virkelig stor betydning og de viser alle til disse 

fakta:  

✓ at Jesus døde og ble gravlagt  

✓ at disiplene ikke var forberedt på hans død, men ble totalt forvirret  

✓ at graven var tom på påskemorgen  

✓ at den tomme graven ikke gjorde dem overbevist om at Jesus hadde stått opp  

✓ at Maria trodde at kroppen hadde blitt stjålet. 

 
I Mark 16:1-8 kan vi lese hva evangelisten Markus skriver om det som skjedde på 

oppstandelsesdagen (vår 1. påskedag) for snart 2000 år siden: 
Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer 

for å gå og salve ham.   

Tidlig om morgenen den første dagen i uken kom de til graven da solen gikk opp.  De sa til 

hverandre: «Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?»  Men da de så opp, 

fikk de se at steinen var rullet fra. Den var meget stor.    

Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de 

ble forferdet.  Men han sa til dem: «Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den 

korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham!   Men gå og si til 

disiplene hans og til Peter: ‘Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som 

han sa dere.’»    

Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til noen, for de 

var redde. 

 
 
         
 

Han er ikke her, 
Han er stått opp ! 

 

Bildet til venstre er fra Gravhagen i Jerusalem. 

Mange tror dette kan være Josef fra Arimateas hage 

der Jesus ble gravlagt etter hans korsfestelse. Stedet 

benevnes også Gordons Golgata, dette navnet 

kommer av Charles Gordon, en britisk general som i 

1867 mente å påvise at det gjerne kunne være Jesu 

gravsted. Gordons Golgata er i dag en vakker park 

som på flere måter er temmelig lik den bibelske 

beskrivelsen av graven. Det er en grav innhogd i 

fjellet, en flott hage, en stor cisterne og et fjellparti 

like ved som ligner på en hodeskalle. Man finner til 

og med spor etter en stor stein som har vært brukt til 

å lukke graven.  Området er tatt vare på av en britisk 

stiftelse, The Garden Tomb Association. 

. 
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Påskehilsen 
Som en hilsen til våre lesere tar vi med en 

salme skrevet av Eyvind Skeie i 2007. 

Salmeteksten omtaler Jesu oppstandelse på 

en flott måte:  

Stenen var borte. Graven var åpen. Engelens 

klær var hvite som sne.  

Vær ikke redde, han er oppstanden. Tørk 

deres tårer, kom hit og se! 

 

Hjertene bevet, tankene flimret. Hvor var den 

vennen som vi holdt av?  

Da, i et lysglimt, så vi hans nærvær. Livet ble 

nytt ved Frelserens grav. 

 

Døden er borte, himmelen åpen. Jesus har 

seiret, slik som han sa.  

Gråtende ber vi, jublende tror vi: Han er 

oppstanden, halleluja! 

 

 

Årsmelding 2020 
Her følger en noe redusert utgave av 

årsmeldingen for 2020. Den fullstendige vil 

bli presentert på det kommende årsmøte.  

Den vil også etter hvert bli lagt ut på vår 

hjemmeside. 

 
Innledning 
Årsmøte nr. 35 ble avholdt mandag 2. mars 2020 i 
Fjellhamar kirke på Lørenskog.  
Sokneprest Tor Martin Synnes holdt andakt. Sang og 
musikk var ved Theodor Hauger. 
Det var samlet i alt 19 deltagere. 

Styrets sammensetning 
Svein Aaslund, Steinar Rosseland, Trond Woll, Øyvind 
Breen, Karin Edsbergløkken, Øyvind Valaker Hektner, 
Anne Marit Strøm. 
Vararepresentant: Kai Bjørntvedt, Helge Valrygg. 
Revisor: KR Revisjon AS, Jessheim. 
Valgkomiteen for 2021 Per Bjortjønnli, Hans 
Undelstveit, Øyvind Valaker Hektner. 

Styremøter:Det er avholdt i alt 3 styremøter, 2 er blitt  
avlyst pga covid-19 pandemien. 

Økonomi 
Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende: 
 
   2020     mot 2019 
    Gaver   41 098     55 198 
    Salg i kiosk  26 515     84 814 
    Renter     1 355       2 600 
    Grasrotandel    4 256       4 843  
    Sum inntekter  73 224   147 455  
    Sum utgifter               114 372      154 170 
    Oversk./undersk.            ÷ 41 148       ÷ 6 715 

 

 

 

Det har vært et spesielt år pga Covid-19 pandemien. 
Gaver til stiftelsen er betydelig mindre enn tidligere år.  
Det var ingen stor skisesong i 2020, i tillegg var stua helt 
stengt fra 15. mars til 24. mai pga pandemien. 
Salgsinntektene ble bare ca. 35 % i forhold til fjoråret.  
Dette er 6. året som stiftelsen er medlem i Grasrotandelen 
via Norsk Tipping.  
Varekostnadene ble nær 30% mindre enn i fjor og det 
samme tallet gjelder også for andre driftskostnader. 
Årets resultat har et underskudd på ca. kr 41 000. Da er 
medregnet avskrivning av bygninger etc. med kr 20 000.  
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
stiftelsens eiendeler, resultat og finansielle stilling og at 
forutsetningen om fortsatt drift er til stede til tross får årets 
underskudd. 

Informasjonskanaler 
   Hornsignalet 
Opplaget ved årets slutt var ca. 380 stk., antall abonnenter 
har dessverre en jevnt fallende tendens. 
Bladet utgis 4 ganger pr. år og de direkte kostnadene pr 
blad på ca kr 10,-. 
   www.setertjernstua.no 
Vi forsøker å holde hjemmesiden vår oppdatert med 
åpningstider, andaktsholdere etc. Vi mener at siden vår er 
blitt grei og oversiktlig.  
   Facebook Setertjernstua 
Styret ønsker å ha en side med aktuell informasjon om 
stua. Her legges ut informasjon om bl.a. åpningstider, div. 
situasjonsbilder m.m.  

Status drift 
Som nevnt innledningsvis har året 2020 vært meget 
spesielt pga covid-19 pandemien. 
Det var en vinter og vår godt under middels med hensyn til 
besøkende.  
Året startet med en januar måned uten snø og det var 
ingen ekstra åpningsdager. Det ble normalåpning i februar. 
Så ble landet rammet av covid-19 pandemien og vi valgte å 
stenge stua helt fra 15. mars.. Etter hvert kom det lettelser 
og den 24. mai kunne vi åpne stua igjen. Det var ikke 
vaffel-servering, i stedet ble det solgt «Lefsegodt» 
innpakket i plast. Salg av drikke etc var som før, men uten 
selvbetjening. 
Vaffelserveringen kom i gang igjen ved høstsesongen, men 
restriksjonene var fortsatt til dels strenge og selvbetjening 
var ikke aktuelt. Vi mener allikevel at det fungerte greit å ha 
åpen stue selv om det ble en del ekstra arbeid for 
personalet.   
Vi må si oss godt fornøyd med antall besøkende på høsten, 
men oppmøtet varierte som vanlig med vær og føreforhold.  
Den faste dugnaden ble gjennomført 9. mai og 8 
arbeidsglade personer møtte opp.  
Blåbærstevnet ble arrangert den 6. september i et greit 
høstvær, kun litt kjølig. Smittevern var i fokus og tiltakene 
som var iverksatt fungerte greit. Nils Terje Lunde holdt 
andakt og sangen ble ledet av Tom Svendsen med team 
fra Salemkirken Lørenskog.  
Oppmøte var bra, ca. 50 personer ble notert ned.  
 
   Forsettelse neste side 
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                    Vintersesongen ved Setertjernstua startet  
                    første søndag i februar som er den «normale» 
                    åpningsdagen. Selv om det var fint skiføre i 
Østmarka også deler av januar, valgte vi å vente med 
åpningen på grunn av de strenge smittevernreglene. Det 
har heller ikke vært lørdagsåpent av samme årsak. 
   Besøkstallene på søndagene har ikke vært veldig høye 
og det merkes godt på salgsinntektene. Det er ikke like 
mange som kommer innom stua nå. 
   På grunn av tømmerdrift er veien fra Losby og opp 
Djupdalen blitt brøytet og skiløypa fra Losby har derfor gått 
over vannene. Dette er også med på at det har kommet 
færre besøkende.  
   Vi vil sende en stor takk til løypekjørerne som har laget 
flotte spor både fra Marikollen, Grini og Losby 
   På vaktlisten over vertskap har det vært god plass og er 
det fortsatt, vi håper på at flere kan ha lyst til å hjelpe til 
med denne oppgaven.  
   Smittevernreglene har hatt et meget spesielt tekst  når 
det  gjelder innendørs arrangementer. Dette har vi tolket 
slik at vi dessverre ikke har kunnet annonserte og 
gjennomføre den vanlige andakten da den ble definert som 
et arrangement. 
   Vi går nå mot påske og våren er på vei.  
Jeg håper vi får en fin vårsesong på Setertjernstua, at 
mange gjester kommer innom. Etter hvert håper vi på at 
det blir tillatt med innendørs arrangementer slik at vi også 
kan annonsere og gjennomføre andakter.   God påske ! 

    Svein 
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VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

 

Leder har ordet: 
 

 

 
 

Sakset fra Facebook  
Den 28.02. var det Reto som hadde søndagsvakten. 
Magne Finholth var en av gjestene og han la ut 
følgende bilde og tekst på denne facebooksiden:  
     På ski og sti i Lørenskog og Rælingen. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Med solide ski og støvler er det fortsatt muligheter for 

fine turer i Østmarka. Takk til løypemanskaper som har 

gjort en kjempejobb gjennom vinteren for å lage løype 

inn til Setertjernstua.   
Her var det også åpent i dag og vaffel og kaffe smakte 

nydelig. Takk til retonorge.no for at dere tenker på 

andre og stiller hytta til disposisjon for oss som elsker 

Østmarka.  

Årsmøte 
Vi hadde planlagt årsmøte til mand. 1. mars 2021 
på Grini bedehus, men det måtte dessverre 
utsettes pga Covid-19 restriksjoner. 
Vi håper å få det gjennomført i løpet av våren på 
en eller annen form, følg med på vår hjemmeside 
og på Facebook. 

 

 

Dugnad lørdag 8. 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.  Notèr 
datoen i kalenderen allerede nå. Vel møtt  
 

 

         Årsmelding - fortsettelse 

Erfaringen med Vipps som en betalingsmulighet er 
fortsatt god.  
Det er et krevende arbeid å finne frivillige medarbeidere 
til andakt- og kjøkkentjenestene.  
Det er mange personer som skal til for å fylle opp listen.  
Vi er veldig glade for at Reto igjen har prioritert å ha 
søndagsvakter på stua. Det er med på å oppfylle et av 
punktene i statuettene ang. rehabiliteringsarbeid for 
mennesker med misbruksproblemer. 
Ytre miljø 
Stiftelsen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre 
miljøet.  
Avslutning 
Styret vil takke alle bidragsytere til vår virksomhet. Uten 
frivillige gaver kan ikke stua holdes vedlike.  
Minst like viktig som penger, er alle som ber for 
virksomheten og sprer kunnskap om Stua. Takk for all 
forbønn!  
Ser vi virksomheten under ett i 2020 opp mot visjon og 
formål, er det vanskelig å si at vi er fornøyd med året. 
Året kan ikke karakteriseres som et normalår, det har 
vært til dels store utfordringer å takle Covid-19 
pandemien og de krav som ble satt til smittevern.  
Det enkleste hadde vært å stenge stua helt mens 
pandemien pågår, men vi har med hensyn til turfolket 
holdt stua åpen når myndighetene tillot det. 
Leder vil takke styremedlemmene for stor innsats i 2020.  
Leder vil også takke alle frivillige som har stilt opp slik at 
stua har kunne holde åpent i en krevende tid. 
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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,  
Denne utgaven er kopiert av Allkopi Netprint 
Lørenskog  
 

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 

 
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 des. 20  –  febr. 21. 

Desember (kr 4 582,-) 
BSE 300, TC 400, KS 200, HCH 300, OSL 250, 
TH 200, RMB 500, JEW 200, LKT 200, HSU 
250, MPR 200, JKS 200, HOV 200, OE 250, 
Offer Rælingen kirke 932. 

Januar (kr 1 500,-) 
EW 400, HSH 200, TL 200, GH 200, NN 300, 
JKS 200 

Februar (kr 650,-) 
ØN 100, RG 150, ME 200, JKS 200 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

 

Setertjernstiftelsen 

Postboks 259 

1471 Lørenskog 

7877.08.75152 

Gave 

7877.08.75152 

 

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 (504564) eller giro. 

 

Returadresse: Setertjernstiftelsen 

Postboks 259, 1471 Lørenskog 

 


