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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Sept. 2021 

Tom fortsatte deretter andakten med basis i Matteus kap. 24, v. 3-14 hvor det står følgende:  
3 Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: «Si oss: Når skal dette 

skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» 

 4 Jesus tok til orde og sa: «Pass på at ikke noen fører dere vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og 

si: ‘Jeg er Messias!’ Og de skal villede mange.  6 Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig. 
Se da til at dere ikke lar dere skremme! For dette må skje, men ennå er ikke enden kommet.  7 Folk skal 

reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder.  8 Men alt 

dette er bare begynnelsen på fødselsriene. 
 9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt 

navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske 

profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald 
hos de fleste. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal 

forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. 

Tom har sendt oss følgende resyme av sin andakt: 

     I dag ser vi at hele verden, vår kjære planet lider. Det brenner både i Sibir i, Australia, i Europa og mange 
andre steder.  
Vi hører om hvordan Kina, Nord Korea, Russland, USA, Natoalliansen, ja til og med vår nabo Sverige ruster 
opp og skaffer atomvåpen til sitt militære forsvar. 
Vi hører om jordskjelv i Haiti, mange andre naturkatastrofer og så er det mange millioner mennesker som 
sulter rundt om i verden. 

Samtidig befinner vi oss i fjerde bølge av pandemien/pest som også rår over hele verden. 

     I tillegg til dette er det trist å tenke på at Norge som nasjon bestemmer seg for å velge bort kristendommen 
på skolene, dette er også en tydelig bekreftelse på at denne tidsalders ende er nær. 

Se hva det står i Matt kap. 24, v. 3-14, her beskriver Jesus det som skjer i dag, at det er tegn på denne 
tidsalders ende. 
     Når vi ser disse tegnene så tydelig, må det være som en alarm for oss kristne, vi må våkne opp og være 
frimodige til å forkynne det sanne og sunne evangelium om omvendelse og selvfornektelse. Dette setter oss 
fri og lar oss se Guds herlighet. Vi må oppmuntre hverandre til å stå fast i tro og kjærlighet.  

     I vers 13 sier Jesus at den som holder ut til enden skal bli frelst.  

Må Gud hjelpe oss så vi kan hjelpe hverandre til å ha en brann i hjertet for Jesus Kristus slik at flest mulig 
mennesker kan bli reddet.     

Amen. 
     

Tidens tegn og denne 
tidsalders ende. 

Innledningsvis i andakten fortalte Mona og Tom 
Savland fra Reto (bildet til venstre) bruddstykker 
fra livene sine hvor rusmidler hadde en stor plass. 
Men da de fikk Jesus inn i sine hjerter snudde livet 
helt om og nå er de opptatt med å hjelpe 
mennesker til et godt liv. Det var gripende å høre 
og det bekrefter at det er håp for alle. 

 

 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_5link%22,%20%22ref1_4_5%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_7link%22,%20%22ref1_4_7%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_9link%22,%20%22ref1_4_9%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_10link%22,%20%22ref1_4_10%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_12link%22,%20%22ref1_4_12%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_13link%22,%20%22ref1_4_13%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_14link%22,%20%22ref1_4_14%22);


2 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Blåbærstevnet 2021 
 

Det 26. Blåbærstevnet ble arrangert den 5. sept. Siden vi ønsker å ha denne samlingen ute i friluft, er det knyttet spenning til 
hvordan været blir, det betyr mye for gjennomføringen. 
Vi ble ikke skuffet, riktignok litt kjølig i førstningen og noen høye skyer, men etter hvert fikk solen overtaket og varmet så godt at 
jakker og gensere kunne pakkes ned. 
Dessverre så er det fremdeles nasjonale smitteverntiltak som gjelder og vi følger opp disse etter beste evne.  
Navn på deltagere ble ført på liste etter hvert som de ankom og vi endte opp på 50 personer. Det var vi godt fornøyd med da vi vet 
at det foregikk arrangementer på mange steder denne søndagen.. 
     Styreleder Svein Aaslund ønsket velkommen kl 1200 etter at shofar-toner som vanlig ble spilt ut fra høyttaleren. 
Første fellessang var «Himlens konge vil vi prise» før Svein Aaslund leste stykket «Livet, en skatt?» fra boken Blanke Perler av 
Anne Margrethe Brodahl. 
Vi hadde god musikkstøtte til sangene, Thor Alf Gilbrant hadde med eget keyboard og ledet oss sikkert i gjennom. 
Bønn for stevnet stod Anne Marit Strøm for, denne programposten har vært med i alle stevner.  
Thor Alf Gilbrant hadde med sin kone Sissel og hun sang vakkert solo den flotte sangen «Reis meg opp» mens Thor Alf spilte til. 
     Tradisjon tro orienterte Steinar Rosseland forhistorien til Setertjernstua. I år var det 25 år siden grunnlegger Odd Olaf Austveg 
omkom i forbindelse med materialtransport inn til stua og det var litt fra hans liv som ble fokusert på. Odd Olaf fikk kallet allerede 
som 16-åring til å hjelpe de utslåtte i samfunnet og det ble forsterket da han traff Jorunn som etter hvert ble hans kone. De giftet seg 
i 1966 og var i vel 10 år bestyrerpar på en hybelbåt «O.T. Moe» som lå til kai i Oslo, den var eid av Blå Kors. Den var beregnet for 
krigsseilere, uteliggere og eldre alkoholikere og hadde 23 små lugarer. Han startet deretter opp Blå Kors kontaktsenter i 1980 og var 
leder der frem til 1992 da han sluttet i Blå Kors. Han hadde lenge hatt planer for et bygg i Østmarka hvor tidligere rusmisbrukere 
kunne få oppfølgingshjelp, det skulle også være en enkel søndagsservering og en andaktsstund. Stiftelsen Setertjernkapellet 
Rehabilitering ble stiftet i 1993 med Odd Olav som ulønnet medarbeider i ½ stilling. Midler til livets opphold fikk han fra en liten 
helseinstitusjon i Hakadal hvor han også hadde en ½ stilling som sosionom. Så vet vi hva som skjedde i sist i april 1996. Steinar 
avsluttet med et sitat fra bladet PF Kontakten utgitt av organisasjonen Prison Fellowships hvor de skrev følgende etter å ha vært her 
på innvielsesdagen i 1997: «Setertjernstua er et ærverdig minnesmerke over en bror som har hjulpet utallige fra fengsler og fra 
rennesteinen». 
 Før andakten ble det sunget unisont «Himlens konge vil vi prise».  
     Det var Reto som i år hadde ansvaret for andakten og deres representanter var Mona og Tom Savland. På første side i bladet er 
gjengitt en del fra denne. 
     Deretter fremførte Sissel med musikkstøtte av Thor Alf den fine sangen «Mitt land». 
Reto var tilstede med flere personer og Patrick Torp orienterte litt om hvordan Reto startet i Spania i 1985 for deretter å spre seg ut 
til flere land, deriblant Norge i 2006.  Deres formål er å gi gratis hjelp til alle som ønsker det, først og fremst til alle typer 
rusmisbrukere. De er organisert som en stiftelse og tror at den eneste som setter virkelig fri, er Jesus Kristus, dette er kjernen i deres 
rehabiliteringsarbeid. Samtidig har de som intensjon å gi gratis hjelp til alle som ønsker det, uten noen som helst form for 
diskriminering. Til dette arbeidet benytter de Setertjernstua når det måtte passe inn i programmet deres.  
     Siste fellessang var «Himlen blåner for vårt øye» og Sissel og Thor Alf avsluttet stevnet med sangen «Högt på ett berg» 
Styret hadde bestemt at dette året skulle kollekten gå til Setertjernstiftelsen, Beløpet som kom inn i kontanter, vippe og bankgiro ble 
kr  5 190,-, hjertelig takk. 
     Så startet salget av pølser m. tilbehør, kaffe og vafler, det ble en god og lettvint middag for de fleste. De fleste benyttet Vipps og 
salget utgjorde kr 2430,-. Kjøkkenet i år ble bestyrt av Steinar Edsbergløkken, Anne Marit Strøm og Trond Woll. Pølsesalget ute stod 
Eva og Øyvind Hekner for.  Tusen takk til dere for god innsats,  
     Stevnet ble avsluttet ca kl 14.30 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. 

 
 

 

 

 

 

 



3 
              

Etter en flott sommer her på Østlandet er nå 
høsten kommet, i skrivende stund ser det ut 
som det gode været fortsetter. Østmarka er 
flott også på denne årstid med muligheter for 

fine turer som kan kombineres med plukking av sopp og bær. 
Også i år var det bra med tyttebær på stuetaket.  
Som vanlig startet vi på Setertjernstua første søndag i sept. 
med vårt tradisjonelle Blåbærstevne. Mange venner av 
Setertjernstua hadde funnet veien dit denne fine 
høstsøndagen. Se referatet på forrige side.  
Så lenge det ikke kommer nye innstramninger på grunn av 
Coronasituasjonen i Norge, blir Setertjernstua åpen hver 
søndag til og med siste søndag i november. Men vi må 
fortsatt leve med noen nasjonale restriksjoner. Vi noterer 
navnet på gjestene og 1 meters regelen er gjeldende. Vi har 
heller ikke selvbetjening av mat og drikke. Situasjonen har 
også gjort at det har vært litt vanskelig å skaffe 
andaktsholdere og kjøkkenpersonale til å betjene stua på 
søndagene. Når størstedelen av befolkningen er vaksinert og 
smittesituasjonen er mer under kontroll, håper jeg at alle dere 
som har vært med å drive Setertjernstua igjen melder dere til 
tjeneste.  
Setertjernstua skal være et sted hvor turfolket kan komme for 
å få en hyggelig pause og de som ønsker det også en andakt 
på turen. Skal vi kunne fortsette dette fine arbeidet så er vi  
helt avhengige av dere. Da ønsker jeg vel møtt på 
Setertjernstua i høst til både turfolk og betjening.  

Hilsen Svein 
 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 
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Litt fra hytteboken vinter og vår 21. 

14.02. - Takk for en koselig stund, vi fikk varmen i oss 
igjen. Morsdag i dag, litt isete føre. 
- Strålende sol fra skyfri himmel og -17 gr på morgenen. 
Veldig kjekt å tilbringe søndagen her på Setertjernstua. 
(Vertskapet) 
21.02. - En søndag med plussgrader, tåke og våt kram 
snø. Noen ivrige skiløpere var innom. Hyggelig å få 
anledning til å prate med de besøkende. Takk for en fin 
dag. (Vertskapet) 
28.02. - Vi har vært her i helga og kost oss. Fantastisk vær 
og vi gleder oss til neste gang. (Vertskapet) 
28.05. - En fin helg i fantastisk vær. Ikke så mange 
besøkende. Lørdag var det dugnad og mye ble utført. Igjen 
takk for en flott helg. (Vertskapet). 
06.06. - Flott varmt vær og en del mennesker innom, 
badevann 20 gr. En god stund med en fin andakt og 
hyggelig prat med gjestene. (Vertskapet) 
13.06. - Ikke mange folk var innom, men hyggelige 
samtaler ble det. Flott vær med behagelig temp. Andakt fra 
Joh. 7, 35-51. (Vertskapet) 
20.06. - Godt å komme til åpen stue og få servert kaffe og 
vafler. Fellestur på årets lengste dag fra Sandbekken med 
DNT Lørenskog Turlag. Takk for oss. 
- Siste åpningsdag før ferien. Et jevnt sig av hyggelige folk.  
Takk for denne sesongen. (Vertskapet) 

 

 
Svein Aaslund ønsker velkommen 

 
 

Andaktsholdere i høst: 

Sept.  Okt.   
19. 
26. 

Jorun Kind 
Ledig 

24. Hans Petter 
Østreng 

 

 
Okt. 

 31, 
Nov. 

Ledig  

   3. Ledig 7. Ledig  
10. Ledig 14. Ledig  
17. Anne Marit og 21. Eva Hektner  

 Olav Strøm 28. Ledig  
     

Andakten begynner kl 12.30 og har 
en varighet på 20 – 30 min. inkl. sang. 

Som det fremgår på listen over så er det mange ledige 
søndager fremover. Vi vil være veldig takknemlig om flere av 
dere kunne legge søndagsturen til Setertjernstua og hjelpe til, 

det gjelder både andaktsholdere og kjøkkenpersonell. 
Det var Odd Olaf Austvegs intensjon at menigheter og 

organisasjoner  i nærområdet skulle ta dette ansvaret 1 eller 2 
ganger i året, men det er vanskelig å få det til å fungere. 

 

 
Bønn for stevnet ved  

Anne Marit Strøm 

 

Flere bilder fra blåbærstevnet 

 
Thor Alf Gilbrant stod for all musikk på Blåbærstevnet. 

 

 
Patrick Torp orienterte om 

Retos virksomhet 

 

 
Sissel Gilbrant sang solo 
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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 rundt virksomheten ved Setertjernstua. 
Denne gang takker vi spesielt for det som har 
kommet inn i perioden juni  –  august. 

Juni (kr 7 950,-) 
TB 200, KOS 200, FSK 300, LKT 200, HNE 
1000, KM 200, JKS 200, AHA 400, FB 250, 
IOGT Lørenskog 5000. 

Juli (kr 6 179,-) 
BH 400, BRH 500, MPR 300, HNE 800, EW 400, 
RO 200, AA 500, AG 100, AM&OS 1000, JKS 
200, ATT 200, ROM 200, Øvre Rælingen sokn 
1379.  

August (kr 1 300,-) 
TL 300, OS 500, BG 300, 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 

 


