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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Des. 2021 

     «Jul» forklares ofte til barn med at «vi feirer bursdagen til Jesus». Kanskje har vi julekrybbe 

med Jesus-barnet, Maria og Josef i stallen, med sauer og engler omkring. Å feire noens bursdag er 

å vise at vi setter pris på dem, vi markerer dagen de ble født. Og det er hyggelig! Om det er det vi 

gjør når vi samles i julen og synger Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Nå gleder seg 

Jerusalem. Halleluja, halleluja! så er vi ved kjernen i den kristne tro. 

     Vi som tror at det er sant at «så høyt har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16), gleder oss over 

dette fantastiske tilbudet. Da kan juletid bli å minnes og glede oss over at Jesus Kristus, vår 

Frelser, kom til jorden. 

     Jesus ble født – langt unna Norge, i en stall i Betlehem i Israel. Betlehem betyr «brødhuset». 

Anno 2021 kan vi i overført betydning invitere med oss mennesker til Betlehem, det er fortsatt 

brødhuset. Det samstemmer med Jesu egne ord: «Jeg er livets brød» (Joh 6,48). Det er et brød som 

ikke går ut på dato, men som er ferskt til enhver tid, hver dag, som vi kan ta imot, og som gir liv.  

     Jesus sa også: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha 

livets lys» (Joh 8,12). Det er et ord til verden i dag, til det norske folk i dag. Jesus Kristus tilbyr et 

lys som er annerledes enn lyset i julegater og på juletrær. Han er et lys for hjertet vårt, når noe vil 

formørke dagene våre, i oss, eller rundt oss. Hvem kan lyse opp min sti som en lykt for min fot, 

gjøre natten om til dag og gi meg nytt mot? Bare Jesus!  

     La oss feire jul og minnes Han som kom, og som kommer – til hvert menneske som inviterer 

Ham inn – og som skal komme igjen, i landet der Han ble født: i Israel. Kanskje ikke så rart at 

dette landet og dette folket møter alskens motstand. For det er Jesu egne ord: «… frelsen kommer 

fra jødene» (Joh 4,22). Vi vil si med salmisten: «Velsignet være Han som kommer i Herrens 

navn!» (Sal 118, 26).  

     Velsignet julehøytid og nådefullt nytt år! 

 

       Gunvor Pernille Rekstad 
     

 

Betlehem - 

brødhuset  
     Ved juletid, de mørkeste dagene i året, 

tenner vi mye lys – ute og inne. Julegater og 

jule-utstillinger, vi har julebord, julegaver, 

julemat og julekaker. For de fleste er kan 

hende julen fortsatt en påminnelse om at vi 

har en kristen kultur-arv i landet vårt? Men 

hvilket innhold har julen for oss?  
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Tilbakeblikk fra året 2001 

Her er sakset litt fra Hornsignalet fra 20 år tilbake. 
Setertjernstua var da 4 år og kommet i god drift. Leder i 
stiftelsen var Roald Andersen, Arnt Inge Vistnes var den 
som ordnet med layout av bladet.. 

Fra Hornsignalet april 2001: 
Årsmøtet ble holdt 5. mars på Salem Lørenskog og 
hovedpunktene i referatet var: 18 stk. stemmeberettige 
møtte opp. Andakt v. Mich. Daniel Kristiansen fra Blå Kors. 
Gaveinntektene i år 2000 var kr 69 812. 
Valget er en fast post på årsmøtet og det kan nevnes at 3 
stk av styremedlemmene fra den gang også er med i styret 
nå i 2021.  

Sesongrapporten fra 2001 så langt sier at vinteren har vært 
stabil, kald og snørik så langt. Gode løyper har ført til 
besøksrekord flere ganger. 130 – 150 gjester på søndagene 
har vært vanlig og omsetningen av vafler, kaffe og toddy har 
gått strykende. 

Påsken sto for døren og stua skulle ha åpent 1. påskedag. 

Fra Hornsignalet juni / juli 2001: 
Bladet hadde med noen utdrag fra hytteboken så langt dette 
året, et av innleggene var skrevet på versform:   

Vinter og sommer,  
tilbake vi kommer. 
Nå hviler vi kroppen  
med no’ godt oppi koppen, 
Setertjernstua er topp  
for sjel og kropp. 
Takk for oss. 

Andre innlegg fra hytteboka:  
- En herlig dag i marka, mange blide mennesker med godt 
humør samlet i godt lag. Stua reiser seg som et lys i skogen 
og Herren velsigner arbeidet. 
- Halleluja for en helt utrolig og fantastisk dag. Strålende sol 
og fantastisk føre. Denne stua er til velsignelse for aktive 
mennesker. 
- Her er det som alltid godt å være. 
- Det slo til, det ble en fantastisk dag. Takket være at 
andaktsholderen også hjalp til bak disken holdt vi så 
noenlunde unna. 
- Litt tidlig å gå på beina (29.04.). Godt å få komme inn å 
tørke sko og strømper. 
- Lions Club Lørenskog Vest hadde møte her på Setertjern 
Vi har støttet dere i mange år og det var interessant og 
imponerende hva dere har fått til her inne.  

Et styrevedtak var nevnt i bladet: Styret besluttet å anskaffe 
en fjernstyrt parafinovn. 

Fra Hornsignalet oktober 2001: 
Blåbærstevnet ble omtalt og det var litt regn den dagen.. Det 
var et celebert besøk fra Evangeliesenteret med Lise 
Karlsen som taler. Flere vitnet gripende om en omvendelse 
til et nytt liv. «Jubel og fryd» deltok med det musikalske 
sammen med Solveig Friis Larsen. 

Beveren var igjen kommet til Setertjern og den skapte alt for 
høy vannstand ved å tette igjen utløpet. 

Navn på andaktsholdere blir kunngjort i Vårt Land, 
Aftenposten, Romerikes Blad og Lokalavisen for Lørenskog 
og Rælingen. Styret synes det er gledelig at så mange 
menigheter i lokalområdet deltar med andaktsholdere og 
vertskap. 
 

 

Utenlandsbesøk på Setertjernstua 

Søndag 07.11. var vertskapet tidlig ute og de ble 

overrasket da et telt stod utenfor stua. Det var 4 

ungdommer, ingen norske (USA, Danmark og Italia), 

som var på overnattingstur gjennom Østmarka fra 

vest til øst. Noen var studenter på NMBU (Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet) på Ås. Det 

ble fort mørkt og de fant ingen bedre plass å sette 

opp teltet sitt enn her. De ble invitert inn og her er 

noe de skrev i hytteboken, fritt oversatt til norsk: 
«Vi kom hit til dette flotte stedet lørdag kveld etter å 

ha gått i mørket på slutten. Da vi våknet på søndag 

ble vi invitert inn på kaffe og vaffel, mer enn vi kunne 

ønske. Vi takker så mye». 

«Hilsen fra California. Hjertelig takk for deilige 

vafler. Etter en kald natt i teltet ble vi invitert inn og 

omsorgen varmet våre hjerter. Vi håper virkelig å 

besøke stedet igjen». 

 

Fin tegning av Setertjernstua 
I hytteboken den 10.10. er denne fine tegningen å se. 

Tegneren håpet på at stua var åpen og vedkommende 

ble ikke skuffet. Vi ser på tegningen at det var 3 stk i 

følge opp mot stua og alle har signert. 

 

 

 
 

 

Tilbakeblikk fra året 2001 (forsettelse) 

Fra Hornsignalet desember 2001: 
Høstsesongen ble avsluttet siste søndag i nov. med regn, 
sludd og snø og ikke minst is. Veier og stier ble urimelig glatte, 
får bare håpe at det ikke gikk ut over våre besøkende. 

Det var utdrag fra hytteboken og vi gjengir et par her: 
- En nydelig høsttur med familien, vi møtte en elg på veien. 
Men vi kom fram og fikk med oss andakten som gav oss noe å 
tenke på. Det var fin musikk og god sang. 
- I dag har vi vært en tur til Setertjernstua som vi har hørt så 
mye om. Vi ble ikke skuffet, her var det innbydende og koselig 
å komme. Vi har kost oss veldig denne høstdagen i skogen. 

I nov. ble det foretatt befaring med Jordskifteretten. Losby Bruk 
og repr. fra Setertjernstiftelsen var tilstede og tomtegrensen ble 
bestemt. Det ble slått ned grensepåler og forberedelse for 
tinglysing av avtalen mellom Losby Bruk og stiftelsen. 
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            Vi går nå mot vinter og Setertjernstua stengte  
                      siste søndag i nov. Denne høsten har det vært  
                      litt vanskelig å skaffe andaktsholdere og 
kjøkkenpersonale. Kanskje er det Coronasituasjonen som 
gjør at noen nøler med å ta en vakt. Dette førte dessverre til 
at vi måtte holde stengt søndag 26. sept. Vi håper at dette er 
en forbigående situasjon og at vi fortsatt skal klare å holde 
åpent på søndager. De som tar søndagsturen hit, skal finne 
stua åpen for å få en velfortjent pause. De som ønsker det 
kan også få med andakten kl 12.30.  
Er det noen av Hornsignalets lesere som føler at de kunne 
være med å bidra med vakter, er vi takknemlige for mer 
hjelp, opplæring blir gitt. Kontakttelefon på siste side. 

Antall besøkende ved Setertjernstua har vært noe lavere i 
høst enn det som har vært vanlig. Vårsesongen ble jo også 
dårlig, da Corona-restriksjoner gjorde at vi måtte holde stua 
stengt store deler. Færre besøkene i hele 2021 betyr at 
omsetningen i år blir lav. De faste utgiftene til drift av stua er 
jo tilnærmet de samme, vi antok derfor at driftsregnskapet 
dette året ville vise et betydelig underskudd.  
Tidligere under nedstengningen har vi falt utenfor 
mulighetene til å søke støtte. Stor var gleden da en av 
styremedlemmene fant ut at vi kunne søke Lotteri- og 
Stiftelsestilsynet om støtte for bortfall av kioskinntekter 
beregnet ut fra budsjett eller siste «normal» år. Vi brukte 
tallene fra 2019, dette var for oss et bra år. Søknad ble 
sendt, kort etter ble den ble innvilget og vi fikk raskt inn vel 
40 000,- kr på konto. Dette gjorde godt for årsregnskapet.  

Julen nærmer seg og jeg ønsker alle våre lesere Guds 
velsignelse for julehøytiden.  
Vel møtt på Setertjernstua i 2022 til en forhåpentlig god 
skisesong. 
    Svein 

 
 
 
     
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

Leder har ordet: 
 

 

 
 Litt fra hytteboken høsten 21. 

03.10. – En regnfull søndag, godt å komme frem. Helt stille på 
stua i dag, ikke så rart været tatt i betraktning. Forberedt andakt 
fra Joh. 7;14-17. Men uansett, en god dag. (Vertskapet) 
10.10. – En fin tur fra Grini, stille og fredelig i god temp. 
17.10. – Nydelig vær på Setertjernstua. 
- Fantastisk hytte, vi kommer sikkert tilbake. 
- Koselig å treffe kjentfolk, flott hytte og god atmosfære. 
- Frost i natt, klarvær og vindstille, gode samtaler. Ord for 
dagen: Gjør det lille du kan! 
24.10. - En flott høstdag i marka, tørt og fint over skogen fra 
Grini. En god andakt.  
23.-24.10. – Speidere har overnattet her. Nydelig høstvær, har 
hatt uteaktiviteter, mat ved bålet og det har vært en god 
stemning. Takk for oss. 
29.-31.10. – «Tentro-tur». Vi ankom på kvelden, det var mørkt 
og småregn, men vi klarte oss. Vi har hatt 2 leksjoner:  
1) Hvorfor Jesus kom til verden, 2) Om den Hellige Ånd.  
Vi har spilt og hatt oppgaver ute og inne. Gjennom alle 3 
dagene har vi hatt det veldig bra og vi har gjort masse gøy. 
31.10. – Nydelig høstvær og varmt i sola. Takk for andakt og 
bevertning. 
- Godt besøk i dag, alt i orden når vi går. (Vertskapet) 
07.11. – Godt å komme inn i varmen og være med på en enkel 
gudstjeneste. 
- God stemning, godt vertskap og godt oppvarmet stue. 
- Regn og sludd fra morgenen, når vi ankom var det et telt med 
4 hyggelige ungdommer utenfor. (Vertskapet) 
14.11. -Tåke, men god temp. En god pause her, en bedre 
søndag enn denne får vi ikke. 
- Herlig skogtur fra Grini, takk for oss. 
- Fin søndag, stadig folk innom. (Vertskapet) 
21.11. – Deilig solsøndag. Takk for bevertning, sang og musikk. 
En god og tankevekkende andakt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Besøkende 7. november 2021.  
     Torill Otnes og Espen Johansen 
Hvorfor er dere kommet hit i dag?  
     Vi ville ha en matpause etter en søndagstur i skogen. 
Er dere her ofte?  
     Vi er vel inne i stua ca 1 gang pr. mnd. i gjennomsnitt  
     i løpet av et år. Går forbi oftere på dager når stua  
     er stengt. 
Hva synes dere om stedet?  
     Det er et flott sted med en fin beliggenhet. Et godt  
     og viktig tiltak. Stiene er godt skiltet hit.  
     Greit å kunne benytte vipps. 
Vil dere anbefale oss til venner og kjente?   
    Ja absolutt !  
Noen tips eller korrigeringer som dere ønsker å gi oss?  
     Det kommer vi ikke på. 
Tusen takk og hjertelig velkommen igjen en annen gang. 

 

Årsmøte  
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes 

mandag 28. februar 2022 kl. 1900 på 

Grini bedehus 
Grinisvingen 29, 2009 Nordby 

Det blir andakt og sang. 

Vanlige årsmøtesaker og bevertning. 

Det er spesielt hyggelig om flest mulig av 
andaktsholdere og verter på søndagene  

har anledning å komme. 
 

Styret. 
 

Folk på søndagstur 
Her er en fast spalte 
hvor tilfeldige gjester får 
noen enkle spørsmål 
hvordan de opplever 
Setertjernstua på en 
vanlig søndag. 
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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 september  –  november. 

September (kr 9 240,-) 
TB 50, AJH 100, WSG 250, SAH 300, AS 500, 
TL 200, HK 500, JKS 200, FSK 250, BIB 500, 
K&MA 200, Gubbegruppa Høybråten 1000, 
Kollekt blåbærstevnet  5190. 

Oktober (kr 3 450,-) 
TH 200, JM 100, EW 400, ATT 200, HOV 200, 
LHL 1000, EHL 500, BSE 200, LK 150, RO 200, 
JKS 300.  

November (kr 2 000,-) 
HK 400, MBU 200, ROM 200, OOF 500, JKS 
200, FRL 500.  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 nasjonale og kommunale smitteverntiltak.  
Vi ønsker helst at det betales med Vipps (504564) eller giro. 

 

Returadresse: Setertjernstiftelsen 

Postboks 259, 1471 Lørenskog 

 


