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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Sept. 2022 

Denne teksten finner vi i Jesu avskjedstale til disiplene. De hadde vært sammen i tre år. Og denne siste 
spesielle kvelden skulle det viktigste sies. Da er det godt og viktig også for oss å lytte til ordene fra Jesus rett og 
slett fordi det er ord som er sanne for Jesu etterfølgere til alle tider. 

Disiplene hadde hatt en spennende og lærerik skolegang. De hadde vært høyt oppe og langt nede. De hadde 
vært vitner til Jesu undergjerninger og hatt personlige opplevelser som brakte dem langt utenfor deres egne 
komfortsoner. 
Nå sitter de der, en tvilende Thomas og en bråkjekk Peter. Jesus ser at de er redde og usikre alle sammen. De 
har mange ubesvarte spørsmål og engstelige tanker. Slik sett er de veldig lik deg og meg. 

Så får disiplene høre det beste budskapet de kunne få fra sin Herre og Mester denne kvelden: «Dere er mine 
venner, fordi jeg elsker dere og er villig til å gi livet mitt for dere». På en guddommelig og inderlig måte lukker 
Jesus hver og en av dem inn i et fortrolig forhold til seg, slik at de kan se dypere inn i Guds frelsesplaner.  

Vi kan med rette synge: «Jeg har en venn som har gitt sitt liv, for at jeg skal få leve». Jesu vennskap med oss er 
basert på et fullført frelsesverk for oss. 

Jesus fortsetter å tale til disiplenes urolige hjerter når han sier at det var han som valgte dem. Vi husker hvordan 
han kalte Peter og Andreas. De forlot båten sin da Jesus sa: «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til 
menneskefiskere». 

 Det vanlige på Jesu tid var at disipler av rabbinere selv oppsøkte og valgte den lærer de ville følge. Det var 
motsatt med Jesus. Hans første ord var kom, og det er det fremdeles. Jeg tror at det alltid ligger Jesus på hjertet 
å si til oss at han elsker oss akkurat slik vi er. Han var et menneske som oss og vet hvor skoen trykker.  
Han vil reise oss opp og gi oss del i sin rettferdighet. Hva skal da vi gjøre? Vi kan si: «Ja, takk». 

Til sist i teksten ser vi at ut fra et liv i Jesus vil det vokse frukt, frukt som varer. Det må bety at det har med 
evigheten å gjøre. Det er ikke vi som skaper denne frukten. Det er heller ikke vår oppgave å ha fokus på 
fruktene, men vi får en god anvisning når Jesus sier: «Elsk hverandre».  
I Galaterbrevet leser vi: «Bær hverandres byrder». Vi er alle medvandrere i ulike sammenhenger og kan dele 
byrder og livshistorier med noen. Det gir glede og mening å leve for hverandre og det er helt i tråd med det 
Jesus ville.    
 
 

 
  Oddvar Pederstad holdt denne 

    andakten på Blåbærstevnet 

 

 

Vær en 
Jesus-venn 

 

Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for 
vennene sine. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg 
befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for 
tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere 
venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av 
min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt 
dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som 
varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. 
Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!  
(Joh. 15 :13-17) 
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25 år er gått siden Setertjernstua ble høytidelig åpnet. 
Årets stevne var imidlertid det 27. i rekken da denne 
tradisjonen startet ved grunnsteinsnedleggelsen i 95. 
Vi har vært litt bortskjemt med fint vær gjennom alle 
disse årene, noen få unntak har det vært og i år ble det 
noe midt imellom. 
Til tross for noen regndråper på morgenen og en 
temperatur på 10 - 12 grader, så møtte folket opp.  
I underkant av 50 stk var tilstede, de ville være med på 
å markere 25 års jubileet. Siden det var så pass kjølig 
var det mange som ønsket å oppholde seg inne i stua. 
Vedovnen var grei å ha og den ga god varme. Vi 
plasserte en høyttaler ute og en inne, da fikk alle med 
seg hva som ble sagt og sunget. 

Stevnet ble også i år åpnet av shofar-toner før 
styreleder Svein Aaslund ønsket alle velkommen. 
Anne Marit Strøm ba en bønn over stevnet. 
Musikk til fellessangene var det Marit Pederstad som 
stod for på medbrakt keyboard. Hennes mann Oddvar 
Pederstad var både solosanger og andaktsholder. 
Andakten hans kan leses på førstesiden av bladet.  
Tre av fellessangene som stod på programmet på 
åpningsdagen for 25 år siden ble også sunget i år. 

Stiftelsen Reto for håp var satt opp med et eget punkt i 
programmet. Lederen i Norge Jose med kone Margarita 
og sønn David var tilstede og alle 3 kom med hver sin 
hilsen. Det er 16 år siden de ble invitert til å bruke 
Setertjernstua. De fortalte at den har betydd mye i 
arbeidet som de driver med å gi gratis hjelp til alle typer 
rusmisbrukere. De hadde også med en flott ungdoms-
gjeng på 10 stk som sang to sanger, en på spansk og 
en på norsk. 

Siste punkt i programmet var et tilbakeblikk fra åpnings-
dagen for 25 år siden. Steinar Rosseland leste opp hva 
som ble skrevet i Hornsignalet om denne dagen samt fra 
en fin reportasje som stod i en liten avis på den tiden: 
Lørenskog Vel. Oppmøtet på åpningsdagen var ca 130 
personer, en rekord som det blir vanskelig å slå.  

Tilbake til årets stevne. Som vanlig var kjøkkenet 
bemannet med gode vaffel-steikere og de fremmøtte fikk 
smakt på resultatet også før stevnestart. Varme pølser 
kom på bordet etter hvert og salget gikk strykende, kaffe 
og mineralvann likeså. 
I annonsen for stevnet stod at det ville være en hyggelig 
overraskelse til alle fremmøtte.  
Overraskelsen kom frem til sist, det var en stor marsipan-
kake bakt og gitt av Anne Marit Strøm. For å være sikker 
på at det ble nok til alle hadde hun også laget en litt 
mindre. Og som seg hør og bør på en sånn dag var det 
godt med blåbær i begge kakene. De smakte veldig godt, 
så å si alt ble spist opp. 
Kollekten i år gikk til Setertjernstiftelsen, beløpet som vi i 
skrivende stund har registrert på konto er kr 8 150, et flott 
resultat som kommer godt med. 
Det fremmøtte virket å være fornøyd med dagen, en stor 
takk sendes til de som deltok og til alle som møtte opp. 
Skal Setertjernstua fortsatt være et godt møtested i 
Østmarka er vi helt avhengig av gode venner som støtter 
stiftelsen med midler og med deltagelse på åpnings-
dagene. Husk også på oss i dine bønner,  
 

 

BLÅBÆRSTEVNET 2022 
 

 

 

 

Noen bilder fra Blåbærstevnet. Øverst ser vi de mest hardhudede som trosset det kjølige været og satt ute. Et pledd over ryggen 
gjorde godt. På forhånd hadde vi satt opp regntaket over verandaen som en sikkerhet i tilfelle regnbyger. Men de kom heldigvis ikke. 
Nederst til høgre er noen av de som likte seg best inne hvor det var god temperatur med fyr i ovnen. 
Nederst til venstre trakterer Marit Pederstad keyboardet mens Oddvar Pederstad synger. 
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         Høstsesongen er i gang igjen på Setertjernstua.  
                Som vanlig startet den opp med  Blåbærstevnet.  
                Referat fra stevnet finnes et annet sted i bladet.  
De som kom kunne se at det foregår arbeider inne i stua. 
Noe av gulvbord og isolasjon i 1 etg. og kjeller er fjernet 
siden vi har hatt en parafinlekkasje. Parafinovnen måtte ha 
service og ble demontert slik at kun tanken som er under 
ovnen ble stående igjen, den inneholdt flere liter parafin.  
Det har så oppstått en hevert-funksjon slik at parafinen 
lekket sakte, men sikkert ut. Dette trakk inn i pipen, gulvet 
oppe og nede, taket nede samt i pipefundamentet. 
Parafinlukten i begge etasjer var ganske sterk. Etter noe 
egeninnsats forsto vi at dette måtte bli en forsikringssak og 
selskapet ble kontaktet. De har fjernet det som måtte 
fjernes av trevirke og sprøytet kjemikalier i pipe og 
pipefundament for å bli kvitt lukten. Dette spesialstoffet må 
virke en tid før de kan fullføre arbeidet. Så i løpet av noen 
få uker nå regner vi med at reparasjonen er utført. 
Forsikringsselskapet tar regningen, men vi sitter igjen med 
en litt stor egenandel. 

Høsten i Østmarka er fin. Det er masse blåbær og tyttebær 
som venter på å bli plukket. Ta en tur i marka og vi på  
Setertjernstua ønsker alle velkommen innom for en rast og 
hvil på turen. Her kan dere få en enkel servering og hvis 
dere ønsker det også en kort sportsandakt på søndager. 

Vel møtt.    Hilsen Svein 

 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

Leder har ordet: 
 

 

 
 

          Nasjonalpark i Østmarka 

På hjemmesiden til Østmarkas Venner kan vi lese 
følgende: 

Planene for en nasjonalpark i Østmarka tok 22. juni 

et langt og viktig skritt framover. Klima- og miljø-
minister Espen Barth Eide gjorde det klart at 
regjeringen anbefaler en stor nasjonalpark på til 
sammen 54 km2 i Østmarka. I tillegg skal 
tilgrensende områder på til sammen ca. 18 km2 
vernes som friluftslivsområder etter markaloven. 

«Vi har mange fine nasjonalparker i Norge, men du 
må reise ganske langt for å komme til de fleste av 
dem. Dette blir den mest kortreiste nasjonal-
parken for mange mennesker i Norge», sa Barth 
Eide.  
Tilrettelegging for enkelt friluftsliv er en viktig del 

av formålet med vern av nasjonalparker, og vil 
være det også i Østmarka nasjonalpark. 

Vern av nasjonalparker er omfattende, grundige og 

inkluderende prosesser som tar litt tid. 
Departementet har skissert følgende fremdrift: 

• Saken sendes på høring, med 3 mnd. 
høringsfrist, innen 15. oktober 2022 

• Miljødirektoratet skal gi departementet sin 
tilråding innen sommeren 2023 

• Regjeringen forventes å kunne behandle saken 
andre halvår 2023. 

Terrenget rundt Setertjernstua er ikke berørt i disse 
planene, områdene ligger i syd og syd-vestlig retning 

fra stua. Vi kommer tilbake med en kart-skisse. 

 

 
 

Stiftelsen RETO for HÅP holder til på 
Tomter og er en god og viktig partner 
for Setertjernstiftelsen. De deltok på 
Blåbærstevnet og lederen Jose, hans 
kone Margarita og deres sønn David 
er avbildet til høgre. Under ser vi alle 
ungdommene fra Reto under sangen. 

På hjemmesiden deres skriver de:   

Vårt arbeid i Norge er i stor grad det 
samme som internasjonalt – å gi 
gratis hjelp til narkotikamisbrukere og 
andre vanskeligstilte mennesker, uten 
noen form for sosial, rasemessig, 
religiøs, seksuell eller sykdomsbasert 
diskriminering. Hjelpen gis frivillig og 
uten kompensasjon. Vi forsøker også 
å jobbe preventivt gjennom 
informasjonsarbeid og aktiviteter for 
unge i nærmiljøet. 
 

 

 

 

 

 

RETO for HÅP 

 

Over ser vi den store, fine og gode marsipankaken som 
Anne Marit hadde bakt, et spiselig bilde markerte jubileet. 
Bilde under viser en velordnet kø som startet langt inne i 
stua og frem til kakebordet, det ble nok til alle 



4 

 

 

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 5 950,-) 
RMB 300, AH 400, AM&OS 300, KP 300, KGØ 
200, FSK 200, RMJ 200, ROM 200, HSH 200, 
RO 200, TL 200, LK 200, LKT 200, AS 250, OL 
200, RLE 200, RMN 300, BTB 500, ABH 200, NN 
200, MPR 200. AD 300, JKS 200, ØIL 300.  
 
Juli (kr 2 300,-) 
HOV 200, OOF 500, ATT 200, BSE 200, BRH 
500, BØ 200, LSL 500. 
 

August (kr 1 100,-) 
BSF 500, EW 400, 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 

 

Returadresse: Setertjernstiftelsen 

Postboks 259, 1471 Lørenskog 

 


