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Info-organ for Stiftelsen Setertjernkapellet Rehabilitering, Desember 2022 

Advent er ventetiden før jul. Ordet advent betyr Herrens komme, og det har blitt brukt som navn for 

denne ventetiden i mange hundre år. 

I mange land har advent vært (og er) en tid for både faste og refleksjon mot det som venter. I nåtidens 

Norge er vi mer opptatt av å kjøpe og konsumere. Vi skal kjøpe gaver og julepynt. Vi skal kjøpe og 

spise julemat. Vi skal ha med oss alle juleavslutningene og delta på flere julebord.  

Advent er den årstiden da vi bruker mest penger. Det er menneskelig å ha fokus på det materielle. 

Det er fint at vi gir gaver for å vise at vi setter pris på hverandre, og det er greit at vi tar vare på de 

gode juletradisjonene.  

Men kanskje det går an å gjøre det litt enklere og likevel ha en flott julefeiring som fokuserer på det 

viktigste. 

Julen minner oss på at Jesus var den som skulle komme. Han er svaret på de mange løftene som 

finnes i det gamle testamentet – løftene om en kommende Messias. Det er Han som skal gjenopprette 

felleskapet med Skaperen og være et lys for folkeslagene.  

Vi skal minnes Jesu ankomst! At Han kom en dag, at Han daglig kan komme til den som vil leve i 

Hans nærhet, og at Han en dag skal komme igjen. 

Vi må lære oss å vente på Herrens komme også i våre liv, ha tillit til og stole på at Han har full 

kontroll.  

For Bibelen forteller at Gud har mye for oss. Hva han vil med våre liv og når de forskjellige ting skal 

skje er det bare Han som vet. 

I ventetiden kan vi oppmuntre hverandre med bl.a. disse gode bibelversene: 

Sal 33,18: Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham og venter på hans miskunn. 

Sal 119,114:  Du er mitt skjold og vern; jeg venter på ditt ord. 

Jes 40,31: Men de som venter på Herren, får ny kraft; de løfter vingene som ørnen. 

Klag 3,25: Herren er god mot dem som venter på ham og søker ham. 

             

        God adventstid og velsignet julehøytid. 

 

 

Adventstid 
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Utgave september 97. 
Denne gang var det et blad på hele 8 sider som 
var laget og innvielsen som hadde vært 31. aug. 
var selvfølgelig hovedinnholdet både med tekst 
og bilder. På førstesiden ble alle trofaste 
medhjelpere, både de som hadde bidratt med 
bønn, gaver og arbeidsinnsats varmt takket for 
innsatsen, uten dem ingen resultater. 
Innvielsesdagen hadde et stort program og 
stevnet ble ledet av Roald Andersen, ca 120 
deltagere hadde møtt opp. Det var skriftlesning 
med Trond Woll, Arnfinn Holten og Brede 
Stensrud. Musikk besørget av Thor Johnsen på 
trekkspill og Per Rønsen på trompet. Otto 
Aamodt sang solo og talen for dagen ble holdt av 
Martin Synnes utfra 1.Korr 3:9-11. Karin 
Edsbergløkken fremsa minneord over 
grunnleggeren og minneplaten på veggen ble 
avduket av Trond Woll. I tillegg var det mange 
hilsener, bl.a. fra ordfører i Rælingen Margaritha 
Rambøl. Offeret på dagen ble hele 31 000 kr. 
Men på selve stua og området rundt gjensto en 
del arbeid. Underetasjen var ikke klar, 
infiltrasjons-anlegget måtte ferdigstilles, 
underetasjen på garasjen skulle klargjøres til 
aggregatplassering og riving av de gamle 
brakkene sto også på programmet.  
Søndag 7. sept var den aller første ordinære 
åpningsdagen og Roald Andersen, daværende 
leder i stiftelsen, var andaktsholder. Besøket var 
på 11 personer. Søndagen deretter økte det til 15 
stk, Kåre Ekroll var da andaktsholder. 
Gode medarbeidere til søndagstjeneste ble for 
øvrig etterlyst, da som nå. 

Utgave desember 97 
Hovedtema på førstesiden var takknemlighet for 
alt som hadde skjedd i løpet av året.  
Takken gikk først og fremst til Gud som har vært 
med i alt som skjedde. De 11 første måneder 
hadde innbrakt nesten 139 000 kr i gaver. Lions 
Club i området hadde bevilget 8 000 kr, 
øremerket strømaggregat. 
Innredningen i stua ble komplettert med flere 
møbler og veggpynt. Dieselaggregat på 7,5 kVA 
ble bestilt for levering ut på nyåret. De gamle 
brakkene ble revet i oktober, en mannsgruppe i 
tilknytning til Skårer kirke tok oppdraget.  
Besøket ut over høsten var svært bra, 40 stk på 
den beste dagen. 23 stk under andakten var det 
høyeste tallet. Det hadde vært kun en søndag 
med regn i løpet av høsten. 
Det var kommet mange oppmuntrende ord fra de 
besøkende, mange skrev også i gjesteboka.  
 

Utgave mars 97.  
Førstesiden omtalte fjorårets tragedie, 
ulykken med Odd Olaf Austveg. Styret 
hadde bestemt seg for å gjennomføre 
prosjektet med bygget, å ta stafettpinnen 
videre. 1996 hadde innbragt hele 160 000 kr 
i gaver og dette var til stor oppmuntring, 
Kranselaget var blitt avholdt i nov. 96. 
Veggene i hovedetasjen var i løpet av 
vinteren på det nærmeste ferdigstilt med en 
vakker villmarkspanel. Ovnen var kommet 
på plass slik at dugnadsgjengen hadde 
greie arbeidsforhold de kaldeste lørdagene.  
Skiforeningen hadde allerede lagt om 
løypene slik at de gikk oppom stua, det 
medførte at mange skiglade mennesker 
kom innom og de gledet seg til åpen stue 
med vafler osv.  
Tor Magne Nilsen bodde i flere uker i den 
gamle brakka og var en god medarbeider i 
byggeprosessen.  
Videre er det skrevet at Guds nærvær var å 
kjenne på underlig vis over stiftelsen og 
stua. Den følelsen som en periode førte til at 
prosjektet kunne virke håpløst var nå 
overvunnet. Alle som hadde vært med i 
dugnadsarbeidet følte seg båret frem av 
forbønn og giverglede. 
 
Utgave juli 97. 
Årsmøtet hadde vært avholdt på 
Sentrumkirken Strømmen den 28.04. med 
Martin Synnes som andaktsholder. Utenom 
dagsorden ble det vedtatt å sende en 
forespørsel til samtlige menigheter i området 
om å få oppgitt en kontaktperson. 
På stua var gulvet i hovedetasjen nå 
kommet på plass. I en storm på senvinteren 
hadde deler av plastunderlaget for torvtaket 
blåst bort, et ekstra lag A-papp ble så lagt. 
Det var et stort savn etter traktoren, den 
hadde vært grei å ha til mange tunge tak. 
Snurredass ble bestilt og fra Tjæralin fikk vi 
gratis beis til hele stua. Strømforsyningen 
var enda ikke i havn, men planer om et 
relativt kraftig dieselaggregat ble diskutert. 
Planene for innvielse den 31. aug. var 
utarbeidet og på det nærmeste klart. Datoen 
var bestemt av Odd Olav Austveg en stund 
før han døde og styret ønsket å beholde 
denne selv om noe arbeid ville gjenstå på 
stua. Alle med interesse for Setertjernstua 
ble bedt om å møte opp, dagen ville få et 
innholdsrikt program. 

 
 

Året 1997 på Setertjern. 
På Blåbærstevnet markerte vi at det var 25 år siden Setertjernstua ble åpnet den 31. aug. 1997.  
Hva som skjedde på akkurat denne dagen ble det godt informert om på stevnet, men hvordan 

hadde hele året 1997 vært? Vi blar tilbake i Hornsignalet og mimrer litt derfra. 
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         Det har vært en spesiell høst på Setertjern- 
               stua. Dere vet trolig at vi hadde en parafin-  
               lekkasje der i sommer. Høstsesongen ble 
som vanlig åpnet med Blåbærstevnet, men arbeidet 
med gulvene var ikke ferdig. For å få bort all parafin-
lukt fra pipe og pipe-fundament ble det brukt et 
spesialmiddel som måtte tørke før arbeidet kunne 
avsluttes. Det ble lagt nytt gulv i hele stua og delvis 
nytt gulv i kjellerstua. Dette arbeidet startet i slutten 
av oktober og medførte at stua dessverre måtte holde 
stengt søndagene 23. og 30.10. og 6.11.  da 3 strøk 
med lakk måtte få god tid til å herde før åpning. Nå er 
arbeidet avsluttet og stua har fått nytt og fint gulv (se 
bilde nederst på siden). Det ble åpent tre søndager 
før vi som vanlig avsluttet høstsesongen siste søndag 
i november.   
Julen nærmer seg og vi kan glede oss over at vi kan 
feire julen med familie og venner i et fredelig land, 
dessverre kan ikke alle gjøre det. Det er krig i Europa 
og folk i Ukraina går en tøff vinter i møte.  
La oss huske dem og andre som har det vanskelig i 
våre tanker og bønner når vi nå går mot julefeiring og 
vinter.  
Jeg ønsker alle våre lesere og medarbeidere en god 
og velsignet jul. Takk for dette året og vel møtt på 
Setertjernstua i 2023.  
   Med vennlig hilsen Svein 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
VIL DU STØTTE OSS MED DIN 

GRASROTANDEL? 

Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering. 

Org. nr: 856652742 

 
 

 

Leder har ordet: 
 

 

Litt fra hytteboken høsten 22. 

04.09. – Blåbærstevnet, det ble dessverre ikke skrevet 
noe i hytteboken denne dagen (Red.) 

11.09. – Har gått fra Grini, en fin tur. Fint å komme hit, 
mange år siden sist. Et virkelig flott sted. 

- Takk for en fin stund på dette deilige stedet. 

- Overnattet fra lørdag, rikelig med tyttebær og blåbær i 
området rundt. Noen få kjøttmeiser å se, lite dyreliv. 
(Vertskapet). 

18.09. – Fin gåtur fra Sørlihavna i fantastisk høstvær. 

- Mitt første besøk her, god andakt med et viktig 
budskap. 

- Flott sted. 

- En strålende dag, mange hyggelige mennesker og gode 
samtaler. Andakt fra Joh.15;9-12. (Vertskapet). 

25.09. – Det var koselig å komme hit. Takk, vi sees igjen. 

- Takk for et hyggelig besøk. 

- Grått fra morgenen, deretter sol fra klar himmel. Andakt 
fra Matt.11.28. Det var innom 20-30 stk. (Vertskapet). 

02.10. – Gråvær fra morgenen også denne søndagen, 
men det ble en fin høstdag etter hvert. Godt med 
besøkende. (Vertskapet). 

09.10. – Været var godt men beskjedent oppmøte i dag,. 
Takk alikevel for en fin dag. (vertskapet). 

16.10., 23.10. og 30.10. – Stua var dessverre stengt 
disse søndagene pga. pågående snekkerarbeid. (Red.) 

. 

 

Årsmøte  
Årsmøte i Setertjernstiftelsen avholdes 

mandag 6. mars 2023 kl. 1900 på 

Høybråten menighetshus 
Høybråtenveien 37, 1055 Oslo 

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. 
 

 

Vi håper at det er flere personer 

som kan hjelpe til med å holde 

Setertjernstua åpen på søndagene. 

Det er behov for både andakts-

holdere og kjøkkenpersonell. 

Er vi mange nok så vil kun  

1 søndag pr år være aktuelt. 

Kontakttelefon på siste side. 

 
Det nye gulvet i stua, nylakkert og flott. 
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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. 

 

Sept. (kr 12 350,-) 
KMB 500, SAa 1000, SR 500, AIS 500, GO 300, 
TH 200, AaOW 300, JKS 200, HOV 200, OL 500, 
Kollekt Blåbærstevnet 8150. 
 
Okt. (kr 2 250,-) 
MPR 200, BH 500, RLE 200, TLAa 300, TB 100, 
JEW 200, OS 300, EOTA 250, JKS 200. 
 

Nov. (kr 1 400,-) 
SR 1000, TL 200, 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 

 

Skijeger'n 2022-23. 

Ostmarka OK arrangerer også denne sesongen Skijeger’n. 
Postene står ute fra 30.10.22 til 20.03.23. Noen av postene 
er å finne på vei til Setertjernstua både fra vest, nord og øst. 
Disse postene har nr. 2, 3, 6 og 7, å ta de til fots er fullt mulig 
hvis skiføret uteblir. 
Kart kan kjøpes og lastes ned via nettet eller event. som 
papir i konvolutt.   
 

 


