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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Mars 2022 

Men alt er ikke bare godt. Guds skaperverk er sårbart for våre handlinger og uvettige bruk. Vi har gjort oss 
til herskere i stedet for gode forvaltere. Det er så mye som skurrer og gjør vondt. Krig og vold som skaper 
smerte og utrygghet. Vi ødelegger med alt søppelet, forurensingen og overforbruket vårt. Planeten vår blør 
på vår vakt. 
 
Hva er det som har gått galt? Jo, vi tenker mer på oss selv enn på andre. Vi har glemt Gud og det han vil 
vi skal gjøre. Og da blir det disharmoni. 
 
Gud sa: Fyll jorden og legg jorden under dere! Han sa ikke at vi skulle ødelegge den.  
Vi er skapt i Guds bilde til å ta vare på Guds fantastiske skaperverk og hverandre. Sørge for at det kan 
fortsette å spire og gro til nytte og glede for alle. Kjempe for fred og rettferdighet. Og DELE alle godene 
rettferdig.  
En forvalters oppgave er å levere tilbake det en har fått like fint som det var. Grønt skifte er derfor noe vi 
alle har ansvar for. Hva kan jeg bidra med? Er det noe jeg bør endre på i min hverdag?  Det er viktige 
spørsmål vi må stille oss.  
Vårt mål må være å overgi til våre barn og barnebarn en vakker klode – ikke en som er utslitt og ødelagt 
fordi vi har tenkt mest på oss selv. Så også de kan få gleden av rent vann, en vakker sommerfugl, trygghet 
og alt jorda kan gi oss. Sammen må vi ta vare på jorda! 
 
 
Gro Golimo Simonsen 

 
 
         

 

Skaperverket 
 
Gud så på alt det han hadde gjort, og SE, det var 
svært godt! (1. Mos.1,31) 
 
Tenk – alt fra det minste lille kryp i en håndfull jord til 
stjernevrimmelen på himmelen. Fra den vakreste lille 
sommerfugl til den store elgen. Ingen kan skape som 
Gud! Og alt har han gjort for at det skulle være 
vakkert og GODT. Han sørger for oss på alle vis og 
vil oss det aller beste. Hans omsorg og kjærlighet til 
oss er stor. 
Ja, verden er vakker. Verden er, med alt den gir av 
deilig grøde, farger, liv og gleder – et GODT sted å 
være. Det er all grunn for oss til å stoppe opp og 
kjenne på GLEDE og takknemlighet, respekt og 
ærefrykt.  Av jorda får vi det vi trenger for å leve.  
Her kan vi finne hvile og rekreasjon.  
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Gro Golimo Simonsen holdt andakten på årsmøtet. 

Vi har fått et utdrag av denne som vi gjengir her. 
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      ÅRSMØTE 
Årsmøte ble avholdt 28.02.22 på Grini bedehus. Styremedlem 
Øyvind Breen ønsket alle fremmøtte velkommen og ledet 
første del av årsmøtet.  
Gro Golimo Simonsen holdt andakt med temaet: 
Skaperverket. Et utdrag er gjengitt på bladets førsteside. 
Pianospill til fellessangene stod Kari Barbol for. 
Etter en god bevertning startet årsmøtet med 18 deltagere. 
Det ble gjennomført etter den oppsatte dagsorden i h.t. 
stiftelsens statuetter.  
Svein Aaslund ble valgt til møteleder. 
Vi tar med et utdrag fra årsberetning og regnskap for 2021 
nedenfor på siden.  Det er trolig interessant for en del lesere.  

Valget er siste punkt på dagsorden.  
Valgkomite v. Per Bjortjønnli  

Det ble gjenvalg på de som stod på valg og styret for 2022 
består av følgende: 

Leder: Svein Aaslund, valgt for 1 år 

Øvrige styremedlemmer: 
Øyvind Breen, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Anne Marit Strøm, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Øyvind Valaker Hektner, ikke på valg, 1 år gjenstår 
Karin Edsbergløkken, gjenvalgt for 2 år 
Trond Woll, gjenvalgt for 2 år 
Steinar Rosseland, gjenvalgt for 2 år 

Varamedlemmer: 
Kai Bjørntvedt, gjenvalgt for 1 år 
Helge Valrygg, gjenvalgt for 1 år  

Dokumenter fra årsmøtet vil være å finne på vår web-side 
 

        Årsmelding 2021 
Her følger en redusert utgave av årsmeldingen for 2021.  
Den fullstendige ble presentert på årsmøtet og er å finne på 
vår hjemmeside under fliken: «Om Setertjernstua». 
Innledning 
Årsmøte nr. 36 var planlagt til mandag 1. mars 2021 på Grini 
bedehus, Rælingen. Men pga restriksjoner i forbindelse med 
Covid-19 ble det avlyst. Det er mulig å gjøre dette siden vi er 
en organisert som en stiftelse. 

Styrets sammensetning 
Siden årsmøte for 2020 ikke ble avholdt, sa styret seg villig til 
å sitte et år til uten at valg var gjennomført. Det består av: 
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. 
Valgkomite: Per Bjortjønnli, Hans Undelstveit, Øyvind Valaker 
Hektner. 

Styremøter: Det er avholdt i alt 4 styremøter, 1 er blitt  
avlyst pga Covid-19 pandemien. 

Økonomi 
Resultatregnskapet i kortversjon viser følgende: 
   2021     mot 2020 
    Gaver   53 065     41 098 
    Salg i kiosk  19 496     26 515 
    Renter        539       1 355 
    Grasrotandel    5 672       4 253  
    Tilskudd «korona»             40 786              000  
    Sum inntekter              119 558       73 224  
    Sum utgifter              106 408       114 372 
    Oversk./undersk.               13 150     ÷ 41 148 

Også 2021 ble et spesielt år pga Covid-19 pandemien. 
Positivt at gaver til stiftelsen økte med ca. 25% fra i fjor.  
 

 

 

Salgsinntektene ble ca. 74 % i forhold til fjoråret. Det ble en 
mulighet å søke støtte for tapte kioskinntekter hos Lotteri- og 
stiftelsestilsynet og støtten innbrakte vel 40 000 kr, et meget bra 
tilskudd. Det er 7. året som vi er medlem i Grasrotandelen via 
Norsk Tipping, en jevn økning både på antall givere og på beløp. 
Varekostnadene ble noe mindre enn i fjor og det samme gjelder 
også for andre driftskostnader. 
Takket være gode gaver og tilskudd ble årets resultat positivt, et 
overskudd på kr 13 150. Da er medregnet avskrivning av 
bygninger 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.  

Informasjonskanaler 
   Hornsignalet 
Opplaget ved årets slutt var ca. 360 stk., antall abonnenter har 
dessverre en jevnt fallende tendens. 
Bladet utgis 4 ganger pr. år og kostnadene pr blad for kopiering 
og porto er på ca. kr 17,-.    
   www.setertjernstua.no 
Vi forsøker å holde hjemmesiden vår oppdatert med åpningstider 
etc. Siden viser litt fra virksomheten på en oversiktlig måte.  
   Facebook Setertjernstua 
Vi har en side med aktuell informasjon om stua. Her legges ut 
informasjon om bl.a. åpningstider, div. bilder m.m.  

Status drift 
Året 2021 har som nevnt innledningsvis vært nokså likt det forrige 
år med hensyn til covid-19 pandemien. 
Året startet med normalåpning i februar med litt snø på bakken. 
Alle pålagte smitteverntiltak for serveringssteder ble gjennomført. 
Å avholde andakt på et kunngjort klokkeslett ble definert som et 
arrangement og siden det ikke var tillatt en periode måtte vi 
sløyfe denne. 
Vi valgte å stenge stua helt fra 14. mars.. Etter hvert kom det 
lettelser og den 30. mai kunne vi åpne stua igjen. Det var vaffel-
servering og salg av drikke etc. som før, men uten selvbetjening. 
Høstsesongen åpnet som vanlig med Blåbærstevnet, et vellykket 
stevne med ca. 50 besøkende. Mona og Tom Savland fra Reto 
holdt andakt, sang og musikk ledet av Sissel og Thor Alf Gilbrant. 
Fra 24. sept. ble alle restriksjoner fjernet og dermed normal drift.  
Antall besøkende på høsten ble noe mindre enn vi hadde ønsket, 
men oppmøtet varierte som vanlig med vær og føreforhold.  
Den faste dugnaden ble gjennomført 29. mai og hele 15 
arbeidsglade personer møtte opp, ny rekord. 
Erfaringen med Vipps som en betalingsmulighet er fortsatt god.  
Det er et krevende arbeid å finne frivillige medarbeidere til 
andakt- og kjøkkentjenestene, i år har det vært spesielt vanskelig, 
kanskje pandemien er en årsak? Det er mange personer som 
skal til for å fylle opp listen.  
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 2021 opp mot visjon og formål, er 
det vanskelig å si at vi er fornøyd med året. Men takket være 
støtten ble økonomien tilfredsstillende. 
Det enkleste hadde vært å stenge stua helt under pandemien, 
men vi har med hensyn til turfolket holdt stua åpen mest mulig. 
Leder vil takke styremedlemmene for stor innsats i 2021.  
Leder vil også takke alle frivillige som har stilt opp slik at stua har 
kunne holde åpent i en krevende tid. Dere har tatt utfordringen og 
taklet smitteverntiltakene på en forbilledlig måte. 
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                    Våren er kommet og det går mot lysere 
                    tider. Dagene har så langt i mars vært fylt 
                    med sol og vårstemning, vinteren er i ferd 
med å slippe taket. Det blir trolig ikke flere fine 
skisøndager i Østmarka nå utover. 
Det ble ingen lang skisesong, en eneste helg med flott 
skiføre i januar med åpen stue både lørdag og søndag. 
Til sammen var det flere hundre glade gjester innom den 
helgen. Det er jo slik vi ønsker at vintersesongene skal 
være. 
Videre utover var det riktignok noen uker det var fint 
skiføre på ukedagene, men rett før søndagene kom 
mildværet.  
Nå må vi se framover og håpe på at det blir mange 
mennesker ute på tur og som kommer innom 
Setertjernstua. Enkel servering og en andakt kan de få 
med seg videre på søndagsturen.  
Vi opplever at det har blir vanskeligere å skaffe betjening 
til søndagsvaktene og spesielt andaktsholdere. Det har 
dessverre medført noen søndager uten andakt.  
Dere som har Setertjernstua med i bønn, husk på oss 
også med disse tingene. 
Coronasituasjonen de 2 siste årene har medført at vi har 
stengt stua flere ganger. Nå ser det heldigvis ut som 
smittesituasjonen i landet er under kontroll og vi kan 
håpe på at vi kan ha stua åpen som vanlig helt frem til 
sommerferien.  
Med dette ønsker jeg alle en fin vår og en god påske.  
 
                                Svein 
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VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

 

Leder har ordet: 
 

 

 
 

Noen bilder fra årsmøtet 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dugnad lørdag 21. mai. 
Vi håper på et godt oppmøte på årets dugnad. 
Vi starter ca. kl 1000 og holder på utover lørdagen 
så lenge det passer for den enkelte. 
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  
 

 

 

 

 
 

Øyvind Breen ønsket 
alle velkommen 

 

 
Svein Aaslund var ord-  
styrer under årsmøtet 

 

 
Ved pianoet satt Kari Barbol 
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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. 21  –  febr. 22. 

Desember (kr 7 946,-) 
TB 200, HSH 200, FSK 200, KS 200, LKT 200, JØN 500, 
RO 200, AaOW 200, LSL 140, OJB 200, GB 250, EHL 200, 
NN 200, AIS 500, OSL 250, JKS 200, MR 500, HCH 200, 
JEW 200, Øvre Rælingen sogn 3206. 

Januar (kr 4 200,-) 
JB 500, BSE 200, AM&OS 2000, EW 400, RMN 200, TB 
150, HOV 200, TL 200, TB 150, JKS 200.  

Februar (kr 5 350,-) 
TB 150, JKS 200, IOGT Lørenskog 5000. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

 

Setertjernstiftelsen 

Postboks 259 

1471 Lørenskog 

7877.08.75152 

Gave 

7877.08.75152 

 

 
Ny ring på bålplassen ble satt opp høsten 21 

 

Returadresse: Setertjernstiftelsen 

Postboks 259, 1471 Lørenskog 

 


