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GUDS BEVARENDE MAKT
Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus
Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har
velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.
(Ef.1,2-3)
Paulus som skrev dette, hadde opplevd nåden og freden fra Gud.
Før hadde han forfulgt de kristne. Han hadde støttet de som steinet
Stefanus, den første martyr. Han kalte seg selv den største blant
alle syndere. Men han opplevde Guds nåde og fullkomne tilgivelse.
Vi trenger alle den samme nåde og tilgivelse, hver dag. Og det kan
vi ta imot, gratis, en gave fra Gud !
Gud er rik på miskunn. Fordi han elsket oss med så stor en
kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde
på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. (Ef. 2, 4-5)
Dette er ikke alltid lett å fatte. Den Hellige Ånd kommer oss til hjelp.
Stundom kan vi anfektes av urolige tanker.
Følgende sangstrofer, skrevet av C.O. Rosenius i1847, har vært til hjelp for undertegnede:
Engstede hjerte, opp av din smerte! Glemmer du aldeles bort hva du har:
Frelserens vennskap, nåde og kjennskap! Ennå han lever og er som han var.
Minnes hans seier, husk hva du eier, Ikke i deg, men i Frelseren kjær:
Ren og rettferdig, Himmelen verdig, Ikke i deg, men i Jesus du er.
Videre står det i Ef. 2, 8-9:
For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger,
for at ikke noen skal rose seg.
Vi fortsetter i kap. 2 v. 13:
Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred.
Frances Havergal skrev en sang i 1874 som understreker dette:
Som en strøm av nåde kommer Herrens fred, Fra Guds rene kilde full og rik her ned.
Dyp og klar den alltid større dybde når, Og en fred som floden til mitt hjerte går.
Fred som kan bevare, Fred som overgår, Alle hjertets tanker, Jeg hos Jesus får.
Fast til seg han bandt meg med så dyrt et bånd, Alltid står jeg tegnet i hans høyre hånd.
Og som barnet hviler hos sin far så trygt, Hviler jeg hos Jesus, uten tvil og frykt.
Profeten Jesaja skriver i kap. 43 v.1:
Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt
deg ved navn, du er min.
Her er jeg frimodig og setter inn mitt eget navn i tillegg til Jakob og Israel.
Jesaja skriver videre i kap. 41 v.10:
Frykt ikke, for jeg er med deg ! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud ! Jeg styrker deg og hjelper deg
og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.
Gud være takk for sin usigelig gave ! (2. Kor. 9,15)
Olav Strøm
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Odd Olaf Austveg 25 år siden ulykken.
26. april var det 25 år siden
Odd Olaf Austveg druknet i
Ramstadsjøen i forbindelse
med transport av materialer
til Setertjernstua.
Det er ingen tvil om at uten
Odd Olafs store innsats
hadde det ikke vært noen
Foto:Privat
Setertjernstue.
Han trodde fullt og fast på den visjon han fikk i 1980
mens han satt under et tre ved et besøk på Lolandsheimen i Vennesla. Visjonen bestod i å bygge et
kristent serveringssted for turgåere i Østmarka
kombinert med å drive rehabiliteringsarbeid for
rusmisbrukere.
Han gjorde alle forberedelser som var nødvendig for at
bygget kunne oppføres. Han fikk en stor vennekrets
som også trodde på prosjektet og hjalp til både
økonomisk og praktisk med forberedelsene. Å få
byggetillatelse i Østmarka var i seg selv et stort under.
Dagen da grunnstenen ble nedlagt i aug. 1995 var
uten tvil et høydepunkt for han, en fin foto-montasje fra
denne dagen finnes i stua,
Så skjedde den dramatiske traktorulykken i april 1996
som kostet han livet. Det var så uvirkelig, en stor og
sterk mann skulle dø mens han drev på med å fullføre
sitt store livsverk.
Akershus Arbeiderblad hadde en stor reportasje dagen
derpå med overskrift: 53-åring funnet død i formiddag.
De kunne berette at isen var 40 – 50 cm tykk, men
ganske råtten. Traktoren lå på ca 15 m dyp.
Ulykken var selvfølgelig et stort sjokk for alle, men
styret besluttet raskt at bygget skulle fullføres. En
utsprengt byggegrop skulle ikke stå igjen som et
minne etter Odd Olaf.
Innvielsen av stua
skjedde som dere
vet i aug. 1997 og
siden den gang har
det vært åpent ca.
750 søndager.
Dette har vært mulig takket være alle dere frivillige
som stiller opp både som andaktsholdere og kioskpersonell.
En stor takk går også til alle som bidrar med gaver til
driften, det er dette som er hovedinntekten vår i tillegg
til det lille overskuddet fra kiosksalget.
Vi må heller ikke glemme alle dere som ber for stua og
virksomheten der.
Å drive noen form for rehabiliteringsarbeid i disse
årene har vært en utfordring for styret. De første årene
var Blå Kors Kontaktsenter mer aktiv, nå er det Reto
som er vår gode samarbeidspartner på dette området.
Vi takker Gud for Odd Olavs store innsats og styret
mener at de etter beste evne drifter Setertjernstua i all
hovedsak slik som grunnleggeren hadde sett for seg.

Innsjøer i Østmarka er reddet
for friluftslivet.
Denne saken har vært omtalt i tidligere utgaver av
Hornsignalet og nå ser det ut som det er blitt en god
løsning som innebærer at vannspeilene blir på samme nivå
som nå. Nærmest Setertjernstua var det Ramstadsjøen
som kunne ha blitt berørt, Setertjern-vannene ville ikke ha
fått noen endring.
På hjemmesiden til Østmarkas venner finner vi følgende
info om dette saken:
Nedre Romerike Vannverk AS planla å rive demningene i
enden av Ramstadsjøen, Østbyputten og Åmotdammen,
men Østmarkas Venner og mange andre mente at dette
ville ødelegge innsjøene. Nå er innsjøene reddet:
Kommunene Lørenskog og Rælingen skal overta
demningene og bevare vannspeilene.
Nedre Romerike Vannverk AS (NRV) søkte høsten 2017
om konsesjon til rivning av en rekke damanlegg på
Romerike. Blant disse var Ramstadsjøen, Åmotdammen og
Østbyputten, som ble demmet opp for henholdsvis 70, 80
og 110 år siden. Innsjøene ble tatt ut av vannforsyningen
for mange år siden, men etterpå har alle tre blitt populære
turmål for befolkningene i de respektive kommunene.
NRV bruker ikke lenger de tre innsjøene som
drikkevannskilder, og derfor søkte de Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) om å få rive dammene og tømme ut
vannet. I april 2019 fattet NVE vedtak om å gi konsesjon til
rivning.
NRVs alternativ til riving var å overlate eieransvaret til
kommunene, og det har nå skjedd: I desember 2020 vedtok
kommunestyret i Lørenskog at kommunen skulle overta
damanlegget i Østbyputten og sin del av Åmotdammen
(som blir delt av kommunegrensa). I februar 2021 gjorde
kommunestyret i Rælingen et tilsvarende vedtak om
Åmotdammen og Ramstadsjøen. Vedtakene innebærer
blant annet at vannspeilene skal bevares slik de er i dag.
En riving ville ført til at Ramstadsjøen ble mer enn halvert i
størrelse, Åmotdammen ville bli helt borte, og Østbyputten
ville bli redusert til et bekkeløp med to mindre pytter.
Østmarkas Venner (ØV) mente at dette vil være svært
ødeleggende for friluftslivet i området, og ba de berørte
kommunene ta ansvar for at innsjøene blir bevart.
Den formelle overtakelsen av dammene er ventet i 2021.
Det er imidlertid nødvendig å rehabilitere demningene, da
de gamle er ganske slitne. Vannene vil derfor bli nedtappet
i et kortere tidsrom mellom 2023 og 2025 – sannsynligvis
en hel sommersesong.

Dugnad 29. mai 21.
Dugnaden ble som kjent forskjøvet 3 uker i tid og det var
et smart trekk. Vi følte at endelig kom sommeren og mange
hjelpsomme hender var til stede.
Det ble rekord i fremmøtte,15 stk, og alle oppgaver ble
utført. Den gamle rekorden var på 13 stk (2010 og 2019).
Noen drev på inne i begge etasjer med vask og vinduspuss.
Alle madrasser ble godt luftet. Andre var ute og ordnet med
ved, ryddet busker og kratt osv.
En stor takk til alle som møtte opp.

Leder har ordet:
Etter mange måneder med strenge
smitteverntiltak går vi endelig mot et mer
åpent samfunn. Styret valgte å holde stua
stengt mye av vårsesongen.
De få sondagene det var åpent kunne vi ikke annonsere og
gjennomføre andakt da det ble regnet som et arrangement og
det var ikke tillatt. Eventuell smittefare ved å betjene stua
gjorde også at det var vanskeligere å få noen til å påta seg
ansvaret for driften på søndager.
Som omtalt et annet sted i bladet hadde vi dugnad lørdag 29
mai med veldig godt frammøte.
Dagen etter, søndag 30. mai, åpnet vi stua igjen, også med
andakt denne dagen da Rælingen kommune åpnet for
livssyn-arrangementer 2 – 3 dager tidligere. Personalet
forteller at det var få gjester, men vi har erfaring for at det
pleier å være stille på denne tiden. På fine forsommersøndager er det ikke så mange som tar skogsturer.
Vårsesongen på Setertjernstua slutter på siste søndag før St
Hans, i år blir det 22. juni.
Jeg håper vi slipper flere nedstengninger av samfunnet og at
vi kan åpne høstsesongen som vanlig med Blåbærstevnet
søndag 5. september.
Jeg ønsker alle våre lesere en riktig god sommer og håper at
gjestene våre igjen finner veien til Setertjernstua etter denne
vanskelige Coronatiden.
Svein

Innkomne gaver
Som omtalt i de siste års årsmeldinger så har
gaveinntektene til stiftelsen avtatt ganske betydelig
de senere år.
Det er disse inntektene som gjør at Setertjernstua
kan driftes og vedlikeholdes. Stua er nå ca. 25 år og
det er slitasje på bygning og tekniske installasjoner
som etter hvert gjør seg gjeldende.
Alt arbeid utføres som dugnadsarbeid av gode
medarbeidere, men materiell og deler må kjøpes inn
Under vises gaveutviklingen i disse 25 årene. Etter
å ha vært stabil på ca kr 70 000 i ganske mange år
har de siste 3 årene endt på vel kr 40 000.
Det må nevnes at i 2018 fikk stiftelsen ca kr
170 000 etter Jorun Austvegs bortgang og i 2019 en
testamentarisk gave på kr 10 000. Vi fikk også
øremerkede gaver til brønnboring på ca kr 35 000.
Alle disse var så ekstraordinære at de ikke er tatt
med i kurven under.
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BLÅBÆRSTEVNET
Søndag 5. sept. kl 12 -15
arrangeres det tradisjonelle Blåbærstevnet
og med dette er høstsesongen i gang.

Andakt
Salg av pølser, vafler, kaffe og brus.
Kollekt.
Alle er hjertelig velkommen til en fin dag.
Vi håper at det på den tid vil være mer
normale tilstander i samfunnet slik at
samlinger og arrangementer kan
gjennomføres. Følg gjerne med på
hjemmesiden og Facebooksiden vår.

Årsmøte for 2020 er avlyst.
Stiftelsen hadde planlagt å holde sitt årsmøte
den 1. mars på Grini bedehus. Men de
gjeldene smittevernreglene satte en stopper
for dette, årsmøtet ble derfor utsatt inntil
videre.
Styret har nylig vedtatt at årets årsmøte
avlyses. Årsmøtet som blir arrangert i 2022
vil da omfatte årene 2020 og 2021.
Siden vi er organisert i en stiftelse er dette
innenfor lovens ramme, det er styret som er
det øverste organet, ikke årsmøtet. Dette
skiller seg fra f.eks. et lag eller en forening.
I stiftelsens statuetter står at det er 3 valg som
skal gjøres av årsmøtet: styreleder,
styremedlemmer og revisor. De øvrige
punkter som årsregnskap, årsmelding etc. er
kun til informasjon og skal ikke godkjennes.
Det sittende styret har sagt seg villig til å
fortsette i sine verv ett år til, også revisor vil
være den samme.

En god sommer ønskes til
alle våre trofaste venner.

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 rundt virksomheten ved Setertjernstua.
Denne gang takker vi spesielt for det som har
kommet inn i perioden mars – mai.
Mars (kr 6 150,-)
ØB 200, KP 500, AD 200, RKG 150, OOF 500,
AM-OS 2000, KV 200, JKS 200, AAOW 200, OE
400, BB 500, EHL 300, TL 200, AH 200, LK 150,
KE 250.
April (kr 6 100,-)
BSE 200, ED 300, RA 300, KSHS 100, ROM
200, AIS 1000, ATT 200, TH 200, BH 400, MPR
200, GB 300, KB 500, EW 400, ÅMB 100, MN
300, RO 200, MBU 200, BSF 600, JKS 200,
HOV 200.
Mai (kr 600,-)
JEW 200, HCH 200, JKS 200.

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

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,
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Setertjernstiftelsen
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Internett: www.setertjernstua.no
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