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TRYKKERIET. • Tlf 62 45 22 22

 Gudstjenester i trysil
Nr 1 - 2021 - 54. årgang 

Kirketjener
søkes
Se utlysning:

www.kirken.no/trysil

Kontoret er for
tiden fysisk stengt

grunnet korona-
situasjonen, men vi
treffes på telefon

hverdager kl 9-15. 

Adresse: Trysil kirkelige fellesråd,
 Slettmovegen 25, 2420 Trysil.

Redaksjon og utgiver:
Trysil kirkelige fellesråd

Bladpenger kr 100,- pr. år:
Kto. 1890.07.33638

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Tlf til oss: 477 75 995
E-post: post@trysil.kirken.no

kirken.no/trysil
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Kirken i Trysil
Johnsen, Veronika, sokneprest 

tlf 901 40 849

Midtsund, Thomas, vikarierende
sokneprest tlf 951 38 458

Aksøy, Kristine, prest med
trosopplæringsansvar tlf 917 13 042 

Organister
Aunsmo, Solveig tlf 474 55 867

Bernard, Stefan tlf 907 60 934

Diakonimedarbeidere 
Danielsen, Synnøve, vikar 474 55 864

Øvergård, Marit, vikar 474 55 866

Kirkegårdsarbeidere 
Odden, Mona, gartner 907 64 089

Jota, Jan Erik tlf 416 81 083

Danielsen, Kenneth tlf 482 78 388

Sakrisson, Anders

Kirketjenere
Telle, Lisbeth
Tørberget tlf 950 33 073

Bengtsson, Lars Otto
Plassen  tlf  926 82 326

Stenbrenden, Gunn Bente
Søre Osen,
Nordre Trysil og Trysil tlf 957 48 856

Østby Bratteggen, Bjørnhild
Nordre Trysil og Trysil tlf 922 58 626

Fuglaamoen, Else Jorunn,
vikar Østby og Ljørdalen
 tlf 975 56 384

Kirkekontor
Kirkeverge: 
Olsen, Marion tlf 474 55 860

Kontor:
Nordvang, Signy, tlf 474 55 861
Bakken, Marianne tlf 474 55 862

Åpningstider kirkekontoret:
man – fre kl 9 – 15

Søndag 7. februar
Ljørdalen kirke kl. 11.00 
Østby kirke kl. 18.00

Søndag 14. februar
Trysil kirke kl. 11.00

Søndag 21. februar
Søre Osen kirke kl. 11.00 
Plassen kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Søndag 28. februar
Ljørdalen kirke kl. 11.00 
Nordre Trysil kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Søndag 7. mars
Østby kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Søndag 14. mars
Tørberget kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 11.00

Søndag 21. mars
Plassen kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Utfordrer til grønn handling
av Biskop Solveig Fiske

Du ska itte trø i graset. 
Spede spira lyt få stå. 

Mållaust liv har og e mening 
du lyt sjå og tenkje på. 

På Guds jord og i hass hage 
er du sjøl et lite strå.

Trysildikter Einar Skjæraasen rommer 
hele klima og miljødebatten i noen enkle 
verselinjer. Når vi diskuterer utslipps-
kvoter, utbygginger, avfallsproblem og 
overforbruk er det egentlig dette det 
handler om; å leve med en grunnleg-
gende respekt og ansvarsfølelse for 
Skaperverket. 

For å ta vare på det Gud har skapt, må vi ta vare på miljøet og klima på jorda. Som Norges største med-
lemsorganisasjon har vi som kirke også en stor mulighet til å påvirke handling. 

Kirka som veiviser
Kirkemøtet vedtok i 2019 en uttalelse som opp-
fordra regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte 
om å ta ansvar og handle for klimaet.
Den norske kirke har sagt at vi vil ta vår del av 
ansvaret for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima-
endringene innen år 2030. Bærekraftsmåla er 
konkrete og ambisiøse. De forplikter verdenssam-
funnet. De forplikter det enkelte land. De forplikter 
mennesker. De forplikter deg og meg.

Kristendommen er en god ressurs inn i arbeidet 
med bærekraft og skaperverk, og vi ser dette er 
viktig også i de bibelske skrifter, slik som i salme 
24,1-2: «Jorden og det som fyller den, hører Her-
ren til, verden og de som bor der, er hans. For han 
har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på 
strømmende vann». Kirken har derfor, i samarbeid 
med andre aktører, utgitt boken «Bærekraftsboka», 
(http://bærekraftsboka.no), som er god lesning for 
den som er interessert i koblinga kristendom og 
bærekraftsmål.  

Så hva kan vi gjøre?
Hamar bispedømme har miljøfyrtårn-sertifikat, og 
over 70 av våre menigheter er en del av «Grønn 
kirke – miljøledelse i praksis». Dette forplikter. 
Bærekraft handler om å kutte i innkjøp og forbruk, 

reise mindre, men også om bevisstgjøring. 
Det handler om vilje til å skape en bedre verden. 
Begynner vi i det små, vil det kunne vokse seg 
stort. Som FNs bærekraftsmål nr. 17 sier: Samar-
beid for å nå målene.

La 2021 bli det året der menigheter i 
Hamar bispedømme utgjør en forskjell. 
Velg et grønt mål som alle deler av me-
nigheten kan enes om og jobbe sammen 
for å nå. Slik kan vi sette et avtrykk, og 
inspirere andre deler av samfunnet til 
handling.

Du skal ikke røre reiret, 
reiret er ei lita seng. 

Over tynne bån brer erla 
ut sin vâre varme veng. 

Pipet i den minste strupe 
skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru 
når du sir et hara-spor. 

Du skal sjå deg for og akte 
alt som flyg og spring og gror. 

Du er sjøl en liten vek en, 
du treng sjøl en storebror.

Bildet: Østby kirke Fotograf: Thomas Midtsund

Vinnerne
av Bjørns julekryssord

ble Kåre Enger og
Elisabeth og Ove Søberg.

De får tilsendt et gavekort på
Trysilsenteret pålydende kr 200,-. 

Koselig avslutning på forrige semester
av Babysang samlingene. Fotograf: Kristine Aksøy

 

Andrea Kjølseth har vært på babysang sammen med 
lille Olivia høsten 2020. Hun sier: «Babysang for oss 
har vært en glede å være med på. Både mini og jeg 
har storkost oss med sang og sosial sammenkomst 
med andre som har små på samme alder. En opple-
velse vi ikke ville vært foruten i permisjonstiden. Vi 
håper babysang fortsetter i årene fremover, for det 
er absolutt noe jeg vil anbefale til alle med små og 
noe jeg vil delta på igjen». 

Kristine Lumkjær Nordhagen sier: «Babysang er en 
fin sangstund med baby som er sosialt og koselig!» 

Babysang
Vi ønsker hjertelig velkommen 
til trivelige sangstunder på 
Misjonshuset kl. 11.

For vårsemesteret gjenstår 
flg. datoer: 
10/02, 24/02, 10/03, 
24/03 og 07/04.
Som ved alle aktiviteter må 
det tas forbehold om at 
det kan bli avlyst grunnet 
korona.  
 

Grunnet antallsbegrensnin-
gen må vi ha påmelding 
senest kl. 16 dagen før til: 
kristine.aksoy@trysil.kirken.
no

Vel møtt!

Fasit Barnas hjørne
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Fasit Barnas hjørne

Vannrett: Ake, votter, snølykt, mørketid, skøyter 
Loddrett: Lue, snømann, slede, kjelke, ski
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Trysil kirke
Desember

Gabriel André Seranilla Busk

Nordre Trysil kirke
Januar

Olivia Lianger

Trysil kirke
Oktober 2020

Torbjørg Høye, f. 1926 (Rettelse)
November 2020

Åse Reidun Bjartan f. 1940
Desember 2020

Jenny Margrete Talåsen f. 1929
Åse Torild Broman f. 1945

Januar 2021
Helga Synnøve Oppgård Kristiansen
f. 1943
Torleif Stenseth f. 1946
Kristine Oddbjørg Løberg f. 1937

Nordre Trysil kirke
Januar 2021

Solveig Pauline Liberg f. 1925

Østby kirke
Januar 2021

Ragnhild Oline Myrvang f. 1931

Ljørdalen kirke
Januar 2021

Martha Opseth f. 1944

Nå er det snart ett år siden samfunnet vårt ble snudd på hodet. Mange har tilbrakt mye tid i ensom-
het, noen har mistet jobbene sine, andre har vært bekymret for seg selv, familie eller venner. Med 
andre ord har det vært et tøft år, og det kan være vanskelig å ha håp i inngangen av 2021. Selv 
om pandemien har stått sterkt det siste året, har den ikke svekket kjærligheten vi har til hverandre. 
Kanskje har den til og med blitt sterkere. I 1. Korinter 12,26-27 står det: «Om ett lem lider, da 
lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er 
Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer». Vi er alle en del av et fellesskap og sammen kan vi 
bidra til å gjøre hverdagen litt bedre for vår neste.

La meg fortelle deg om en dag jeg sto og ventet på bussen. Jeg trodde jeg sto alene, men så kom 
det en liten latter fra inne i busskuret. Jeg tittet inn. En eldre kvinne satt på benken og smilte til 
noen som trolig var hennes ektemann. Han satt på kne foran henne og festet brodder på skoene 
hennes. De smilte. De reiste seg så sammen og støttet hverandre på veien videre. 

For blir ikke gleden større når man ser glede hos andre? Som når en guttunge ler høyt av å bli 
kastet opp i luften av en pappa som passer på. Når en mor løper rundt og leker prinsesse med 
datteren sin i all offentlighet. Når en fremmed smiler til deg i det de går forbi. Når et søskenpar 
holder hender og småløper bortover veien, snubler litt fordi de ikke vil gi slipp i hverandre. Når 
motspillere på fotballbanen hjelper hverandre opp når den ene faller. Når en eldre mann med rul-
lator bruker krefter på å sette seg ned ved hunden sin for å gi den en klem. Når en tenåringsjente 
legger fra seg mobilen fordi hun ser en eldre dame har problemer med å bære varene sine.

Vi må være den motspilleren som løfter opp den som er nede. Vi må være den eldre mannen som 
gir av seg selv for å glede en annen. Vi må være den tenåringsjenta som legger vekk sitt eget for 
å se andre. Vi må være de som viser kjærlighet - for vi vet hvor mye det betyr å få den gjengjeldt. 

Det er fortsatt en vei å gå før vi kan leve normalt igjen og mange er slitne. Til deg som kjenner på 
dette vil jeg si: Vit at du ikke står alene, men at du er en del av et fellesskap som går gjennom en 
utfordrende tid sammen. Og slik Gud viser omsorg for hvert menneske, har også vi et ansvar om 
å ta vare på hver enkelt i fellesskapet vårt. «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 
Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre» Joh. 
13, 34-35.

Ønsker dere en velsignet tid fremover, hilsen diakoniarbeider Synnøve Danielsen.

Vil du ha noen å prate med? Ta gjerne kontakt med en av diakoniarbeiderne!

Ring 474 55 864 (Synnøve) eller 474 55 866 (Marit)

Diakonens hjørne: Glede i fellesskap

Vi tenner lys og tar vare på hverandre. Her er Herman Olai og Halvor Johannes fra Luciamessen den 
13. desember. Fotograf: Veronika Johnsen Har du planer om 

bryllup?
Kirken i Trysil har dere mange forskjellige 
muligheter; fra stort klassisk kirkebryllup til en 
helt enkel vielse. Vi tilbyr vigsel til alle par som 
ønsker det, alle dager i uken.

Noen eksempler kan være:

- Klassisk kirkebryllup:
Etter gammel og høytidelig tradisjon

- Bryllupsmesse:
 Kirkebryllup med nattverdsfeiring

- Enkel seremoni i en av de flotte
 kirkene våre: 
 Kanskje med bare de aller nærmeste tilstede?

- Utevigsel:
 Dere kan velge å ha vielsen ute i friluft, kanskje
 på et sted som betyr noe ekstra for dere?

- Kontorvigsel:
 Kort seremoni for de som ønsker det enkleste.

- Forbønn for borgerlig inngått ekteskap:
 Alle som har inngått borgerlig ekteskap
 kan få en kirkelig forbønn for sitt ekteskap.

En vigsel er en feiring av kjærligheten.  
Dere sier ja til å elske og ære hverandre 
og leve sammen som ektefeller. Vi ber 
om Guds velsignelse over ekteskapet 
og over hjemmet deres.

For at vielsen skal være juridisk gyldig er det 
påkrevet Prøvingsattest utstedt av Skatteetaten 
og to vitner.

Ta kontakt med oss:
post@trysil.kirken.no eller direkte med
sokneprest Veronika Johnsen
veronika.johnsen@trysil.kirken.no
Tlf 901 40 849

Hjertelig takk
til alle som bidro med strikking til sokke- /vottetreet 

Tradisjonen tro satte vi opp et juletre som bugnet av strikketøy til salgs
på Trysilsenteret før jul.  

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt med å lage disse flotte strikkevarene! 
Deres innsats er til stor hjelp! Vi fikk inn hele kr. 6 550,-, som i sin helhet blir 

oversendt Stefanus alliansen. Denne stiftelsen hjelper barna som lever på søppel-
fyllingen i Kairo til et bedre liv.  

Fasteaksjonen
20.-22. mars 2021

Kirkens Nødhjelp håper å gjennomføre bøsse-
aksjon, men planlegger også alternativ gjen-
nomføring hvis smittesituasjonen tilsier det.  
 
Fasteaksjonen bidrar til rent vann for 
flere mennesker i verden. I historien under 
får vi møte Susan, som har fått et tryg-
gere og bedre liv med tilgang på rent vann.  
 
Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i 
For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) var rent 
vann kun en fjern drøm. Alt vannet hun trengte 
til mat, drikke og klesvask måtte hun hente i en 
skitten elv. 

Tekst: Anette Torjusen

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i et område 
hvor flere tusen flyktninger fra Kongo har søkt tilflukt. 
Her bor Susan sammen med de seks barna sine i et 
lite hus med strå på taket. 

 
Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena hennes, et barn 
på armen og et som holder i skjørtekanten, forteller 
hun om timelange gåturer for å hente vann før de 
fikk rent vann til landsbyen. 

Mangel på vann ga oss mange helseproblemer. 
Elva var vår nærmeste vannkilde, og den var både 
skitten og full av bakterier. Vi var veldig ofte syke, 
forteller hun. 

Alternativet var å gå langt med tunge kanner. Flere 
timer måtte hun bruke for å hente rent vann. Det var 
det ikke alltid tid til med seks barn å ta seg av. Derfor 
ble vannet fra elva ofte den enkleste løsningen. Van-
net hun vasket klær i, drakk, badet barna i og lagde 
mat med. Vannet hun delte med dyr og innsekter. 

Vi måtte gå store avstander for å komme til vann-
kilden, og det var vanskelig for familien min å få til 
det, forklarer hun.  

Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt der de er mange på 
liten plass. Litt av plassen er satt av til oppbevaring 
av fisk og den populære grønnsaken, kassava, som 
smaker nesten som en potet. 

Her ser du litt av inntekten min, smiler hun. For 
salg av både fisk og kassava gir ekstra penger til 
storfamilien. 

Hun peker på de fargerike vannkannene som står 
ved matlagingsplassen. 

Nå trenger vi ikke lenger å gå langt for å hente vann. 
Takket være Kirkens Nødhjelp har vi fått rent vann i 
landsbyen. Det er vi så takknemlige for.

Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er en av 
mange landsbyer som har fått tilgang til vann av 
Kirkens Nødhjelp. Våren 2018 boret vi en brønn. 
Det er viktig for oss at hele landsbyen får eierskap 
til vannsystemet vi bygger. Derfor samarbeider vi tett 
med våre lokale partnere og vanningeniører. 

Innbyggerne er med på tilrettelegging og velger en 
egen komite som vedlikeholder og har ansvar for 
vannforsyningen. 

For Susan er det nå bare en kort tur bort til brønnen 
som er omringet av kanner klare til å fylles opp.

Nå kan jeg gi familien min rent vann. Det er jeg 
så glad for.

Men selv om Susan ikke lenger er bekymret for 
å bli syk av skittent vann, har hun en annen stor 
bekymring. En bekymring hun deler med resten av 
verden: Covid-19.

Jeg er redd for å bli smittet når mange av oss er 
samlet, og jeg frykter for barnas og mitt liv. Covid-19 
er virkelig og utgjør en fare for oss alle. 

Spesielt er hun bekymret for lange køer ved vann-
pumpa. For i landsbyen er det mange som setter pris 
på rent og trygt vann og etterspørselen er derfor stor. 

Min oppfordring er at det bores enda flere 
brønner for å møte etterspørselen, slik at 
enda flere får tilgang til rent vann og vi kan 
ha god avstand for å unngå smitte.

Susan ved vannpumpa
Brønnen i Kasalaulo i Zambia er rett utenfor 
huset til seksbarnsmoren. Tilgang til rent vann 
har forandret livet hennes. Hun kan blant annet 
bruke mye mer tid på å dyrke kassava og mango. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

Bladet tilrettelegges for syns- og lesehemmede
Ta kontakt med Trysil kirkekontor,

på tlf 477 75 995, for tilgang.
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Barnas hjørne
Her har det gjemt seg 10 ord som har noe å 
gjøre med vinteren. Du finner de både bort-
over og nedover. 
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Trysil kirke
Desember

Gabriel André Seranilla Busk

Nordre Trysil kirke
Januar

Olivia Lianger

Trysil kirke
Oktober 2020

Torbjørg Høye, f. 1926 (Rettelse)
November 2020

Åse Reidun Bjartan f. 1940
Desember 2020

Jenny Margrete Talåsen f. 1929
Åse Torild Broman f. 1945

Januar 2021
Helga Synnøve Oppgård Kristiansen
f. 1943
Torleif Stenseth f. 1946
Kristine Oddbjørg Løberg f. 1937

Nordre Trysil kirke
Januar 2021

Solveig Pauline Liberg f. 1925

Østby kirke
Januar 2021

Ragnhild Oline Myrvang f. 1931

Ljørdalen kirke
Januar 2021

Martha Opseth f. 1944

Nå er det snart ett år siden samfunnet vårt ble snudd på hodet. Mange har tilbrakt mye tid i ensom-
het, noen har mistet jobbene sine, andre har vært bekymret for seg selv, familie eller venner. Med 
andre ord har det vært et tøft år, og det kan være vanskelig å ha håp i inngangen av 2021. Selv 
om pandemien har stått sterkt det siste året, har den ikke svekket kjærligheten vi har til hverandre. 
Kanskje har den til og med blitt sterkere. I 1. Korinter 12,26-27 står det: «Om ett lem lider, da 
lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er 
Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer». Vi er alle en del av et fellesskap og sammen kan vi 
bidra til å gjøre hverdagen litt bedre for vår neste.

La meg fortelle deg om en dag jeg sto og ventet på bussen. Jeg trodde jeg sto alene, men så kom 
det en liten latter fra inne i busskuret. Jeg tittet inn. En eldre kvinne satt på benken og smilte til 
noen som trolig var hennes ektemann. Han satt på kne foran henne og festet brodder på skoene 
hennes. De smilte. De reiste seg så sammen og støttet hverandre på veien videre. 

For blir ikke gleden større når man ser glede hos andre? Som når en guttunge ler høyt av å bli 
kastet opp i luften av en pappa som passer på. Når en mor løper rundt og leker prinsesse med 
datteren sin i all offentlighet. Når en fremmed smiler til deg i det de går forbi. Når et søskenpar 
holder hender og småløper bortover veien, snubler litt fordi de ikke vil gi slipp i hverandre. Når 
motspillere på fotballbanen hjelper hverandre opp når den ene faller. Når en eldre mann med rul-
lator bruker krefter på å sette seg ned ved hunden sin for å gi den en klem. Når en tenåringsjente 
legger fra seg mobilen fordi hun ser en eldre dame har problemer med å bære varene sine.

Vi må være den motspilleren som løfter opp den som er nede. Vi må være den eldre mannen som 
gir av seg selv for å glede en annen. Vi må være den tenåringsjenta som legger vekk sitt eget for 
å se andre. Vi må være de som viser kjærlighet - for vi vet hvor mye det betyr å få den gjengjeldt. 

Det er fortsatt en vei å gå før vi kan leve normalt igjen og mange er slitne. Til deg som kjenner på 
dette vil jeg si: Vit at du ikke står alene, men at du er en del av et fellesskap som går gjennom en 
utfordrende tid sammen. Og slik Gud viser omsorg for hvert menneske, har også vi et ansvar om 
å ta vare på hver enkelt i fellesskapet vårt. «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 
Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre» Joh. 
13, 34-35.

Ønsker dere en velsignet tid fremover, hilsen diakoniarbeider Synnøve Danielsen.

Vil du ha noen å prate med? Ta gjerne kontakt med en av diakoniarbeiderne!

Ring 474 55 864 (Synnøve) eller 474 55 866 (Marit)

Diakonens hjørne: Glede i fellesskap

Vi tenner lys og tar vare på hverandre. Her er Herman Olai og Halvor Johannes fra Luciamessen den 
13. desember. Fotograf: Veronika Johnsen Har du planer om 

bryllup?
Kirken i Trysil har dere mange forskjellige 
muligheter; fra stort klassisk kirkebryllup til en 
helt enkel vielse. Vi tilbyr vigsel til alle par som 
ønsker det, alle dager i uken.

Noen eksempler kan være:

- Klassisk kirkebryllup:
Etter gammel og høytidelig tradisjon

- Bryllupsmesse:
 Kirkebryllup med nattverdsfeiring

- Enkel seremoni i en av de flotte
 kirkene våre: 
 Kanskje med bare de aller nærmeste tilstede?

- Utevigsel:
 Dere kan velge å ha vielsen ute i friluft, kanskje
 på et sted som betyr noe ekstra for dere?

- Kontorvigsel:
 Kort seremoni for de som ønsker det enkleste.

- Forbønn for borgerlig inngått ekteskap:
 Alle som har inngått borgerlig ekteskap
 kan få en kirkelig forbønn for sitt ekteskap.

En vigsel er en feiring av kjærligheten.  
Dere sier ja til å elske og ære hverandre 
og leve sammen som ektefeller. Vi ber 
om Guds velsignelse over ekteskapet 
og over hjemmet deres.

For at vielsen skal være juridisk gyldig er det 
påkrevet Prøvingsattest utstedt av Skatteetaten 
og to vitner.

Ta kontakt med oss:
post@trysil.kirken.no eller direkte med
sokneprest Veronika Johnsen
veronika.johnsen@trysil.kirken.no
Tlf 901 40 849

Hjertelig takk
til alle som bidro med strikking til sokke- /vottetreet 

Tradisjonen tro satte vi opp et juletre som bugnet av strikketøy til salgs
på Trysilsenteret før jul.  

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt med å lage disse flotte strikkevarene! 
Deres innsats er til stor hjelp! Vi fikk inn hele kr. 6 550,-, som i sin helhet blir 

oversendt Stefanus alliansen. Denne stiftelsen hjelper barna som lever på søppel-
fyllingen i Kairo til et bedre liv.  

Fasteaksjonen
20.-22. mars 2021

Kirkens Nødhjelp håper å gjennomføre bøsse-
aksjon, men planlegger også alternativ gjen-
nomføring hvis smittesituasjonen tilsier det.  
 
Fasteaksjonen bidrar til rent vann for 
flere mennesker i verden. I historien under 
får vi møte Susan, som har fått et tryg-
gere og bedre liv med tilgang på rent vann.  
 
Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i 
For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) var rent 
vann kun en fjern drøm. Alt vannet hun trengte 
til mat, drikke og klesvask måtte hun hente i en 
skitten elv. 

Tekst: Anette Torjusen

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i et område 
hvor flere tusen flyktninger fra Kongo har søkt tilflukt. 
Her bor Susan sammen med de seks barna sine i et 
lite hus med strå på taket. 

 
Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena hennes, et barn 
på armen og et som holder i skjørtekanten, forteller 
hun om timelange gåturer for å hente vann før de 
fikk rent vann til landsbyen. 

Mangel på vann ga oss mange helseproblemer. 
Elva var vår nærmeste vannkilde, og den var både 
skitten og full av bakterier. Vi var veldig ofte syke, 
forteller hun. 

Alternativet var å gå langt med tunge kanner. Flere 
timer måtte hun bruke for å hente rent vann. Det var 
det ikke alltid tid til med seks barn å ta seg av. Derfor 
ble vannet fra elva ofte den enkleste løsningen. Van-
net hun vasket klær i, drakk, badet barna i og lagde 
mat med. Vannet hun delte med dyr og innsekter. 

Vi måtte gå store avstander for å komme til vann-
kilden, og det var vanskelig for familien min å få til 
det, forklarer hun.  

Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt der de er mange på 
liten plass. Litt av plassen er satt av til oppbevaring 
av fisk og den populære grønnsaken, kassava, som 
smaker nesten som en potet. 

Her ser du litt av inntekten min, smiler hun. For 
salg av både fisk og kassava gir ekstra penger til 
storfamilien. 

Hun peker på de fargerike vannkannene som står 
ved matlagingsplassen. 

Nå trenger vi ikke lenger å gå langt for å hente vann. 
Takket være Kirkens Nødhjelp har vi fått rent vann i 
landsbyen. Det er vi så takknemlige for.

Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er en av 
mange landsbyer som har fått tilgang til vann av 
Kirkens Nødhjelp. Våren 2018 boret vi en brønn. 
Det er viktig for oss at hele landsbyen får eierskap 
til vannsystemet vi bygger. Derfor samarbeider vi tett 
med våre lokale partnere og vanningeniører. 

Innbyggerne er med på tilrettelegging og velger en 
egen komite som vedlikeholder og har ansvar for 
vannforsyningen. 

For Susan er det nå bare en kort tur bort til brønnen 
som er omringet av kanner klare til å fylles opp.

Nå kan jeg gi familien min rent vann. Det er jeg 
så glad for.

Men selv om Susan ikke lenger er bekymret for 
å bli syk av skittent vann, har hun en annen stor 
bekymring. En bekymring hun deler med resten av 
verden: Covid-19.

Jeg er redd for å bli smittet når mange av oss er 
samlet, og jeg frykter for barnas og mitt liv. Covid-19 
er virkelig og utgjør en fare for oss alle. 

Spesielt er hun bekymret for lange køer ved vann-
pumpa. For i landsbyen er det mange som setter pris 
på rent og trygt vann og etterspørselen er derfor stor. 

Min oppfordring er at det bores enda flere 
brønner for å møte etterspørselen, slik at 
enda flere får tilgang til rent vann og vi kan 
ha god avstand for å unngå smitte.

Susan ved vannpumpa
Brønnen i Kasalaulo i Zambia er rett utenfor 
huset til seksbarnsmoren. Tilgang til rent vann 
har forandret livet hennes. Hun kan blant annet 
bruke mye mer tid på å dyrke kassava og mango. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

Bladet tilrettelegges for syns- og lesehemmede
Ta kontakt med Trysil kirkekontor,

på tlf 477 75 995, for tilgang.
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Barnas hjørne
Her har det gjemt seg 10 ord som har noe å 
gjøre med vinteren. Du finner de både bort-
over og nedover. 
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Kirketjener
søkes
Se utlysning:

www.kirken.no/trysil

Kontoret er for
tiden fysisk stengt

grunnet korona-
situasjonen, men vi
treffes på telefon

hverdager kl 9-15. 

Adresse: Trysil kirkelige fellesråd,
 Slettmovegen 25, 2420 Trysil.

Redaksjon og utgiver:
Trysil kirkelige fellesråd

Bladpenger kr 100,- pr. år:
Kto. 1890.07.33638

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

Tlf til oss: 477 75 995
E-post: post@trysil.kirken.no

kirken.no/trysil
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Kirken i Trysil
Johnsen, Veronika, sokneprest 

tlf 901 40 849

Midtsund, Thomas, vikarierende
sokneprest tlf 951 38 458

Aksøy, Kristine, prest med
trosopplæringsansvar tlf 917 13 042 

Organister
Aunsmo, Solveig tlf 474 55 867

Bernard, Stefan tlf 907 60 934

Diakonimedarbeidere 
Danielsen, Synnøve, vikar 474 55 864

Øvergård, Marit, vikar 474 55 866

Kirkegårdsarbeidere 
Odden, Mona, gartner 907 64 089

Jota, Jan Erik tlf 416 81 083

Danielsen, Kenneth tlf 482 78 388

Sakrisson, Anders

Kirketjenere
Telle, Lisbeth
Tørberget tlf 950 33 073

Bengtsson, Lars Otto
Plassen  tlf  926 82 326

Stenbrenden, Gunn Bente
Søre Osen,
Nordre Trysil og Trysil tlf 957 48 856

Østby Bratteggen, Bjørnhild
Nordre Trysil og Trysil tlf 922 58 626

Fuglaamoen, Else Jorunn,
vikar Østby og Ljørdalen
 tlf 975 56 384

Kirkekontor
Kirkeverge: 
Olsen, Marion tlf 474 55 860

Kontor:
Nordvang, Signy, tlf 474 55 861
Bakken, Marianne tlf 474 55 862

Åpningstider kirkekontoret:
man – fre kl 9 – 15

Søndag 7. februar
Ljørdalen kirke kl. 11.00 
Østby kirke kl. 18.00

Søndag 14. februar
Trysil kirke kl. 11.00

Søndag 21. februar
Søre Osen kirke kl. 11.00 
Plassen kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Søndag 28. februar
Ljørdalen kirke kl. 11.00 
Nordre Trysil kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Søndag 7. mars
Østby kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Søndag 14. mars
Tørberget kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 11.00

Søndag 21. mars
Plassen kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Utfordrer til grønn handling
av Biskop Solveig Fiske

Du ska itte trø i graset. 
Spede spira lyt få stå. 

Mållaust liv har og e mening 
du lyt sjå og tenkje på. 

På Guds jord og i hass hage 
er du sjøl et lite strå.

Trysildikter Einar Skjæraasen rommer 
hele klima og miljødebatten i noen enkle 
verselinjer. Når vi diskuterer utslipps-
kvoter, utbygginger, avfallsproblem og 
overforbruk er det egentlig dette det 
handler om; å leve med en grunnleg-
gende respekt og ansvarsfølelse for 
Skaperverket. 

For å ta vare på det Gud har skapt, må vi ta vare på miljøet og klima på jorda. Som Norges største med-
lemsorganisasjon har vi som kirke også en stor mulighet til å påvirke handling. 

Kirka som veiviser
Kirkemøtet vedtok i 2019 en uttalelse som opp-
fordra regjeringen, Stortinget og lokale folkevalgte 
om å ta ansvar og handle for klimaet.
Den norske kirke har sagt at vi vil ta vår del av 
ansvaret for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klima-
endringene innen år 2030. Bærekraftsmåla er 
konkrete og ambisiøse. De forplikter verdenssam-
funnet. De forplikter det enkelte land. De forplikter 
mennesker. De forplikter deg og meg.

Kristendommen er en god ressurs inn i arbeidet 
med bærekraft og skaperverk, og vi ser dette er 
viktig også i de bibelske skrifter, slik som i salme 
24,1-2: «Jorden og det som fyller den, hører Her-
ren til, verden og de som bor der, er hans. For han 
har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på 
strømmende vann». Kirken har derfor, i samarbeid 
med andre aktører, utgitt boken «Bærekraftsboka», 
(http://bærekraftsboka.no), som er god lesning for 
den som er interessert i koblinga kristendom og 
bærekraftsmål.  

Så hva kan vi gjøre?
Hamar bispedømme har miljøfyrtårn-sertifikat, og 
over 70 av våre menigheter er en del av «Grønn 
kirke – miljøledelse i praksis». Dette forplikter. 
Bærekraft handler om å kutte i innkjøp og forbruk, 

reise mindre, men også om bevisstgjøring. 
Det handler om vilje til å skape en bedre verden. 
Begynner vi i det små, vil det kunne vokse seg 
stort. Som FNs bærekraftsmål nr. 17 sier: Samar-
beid for å nå målene.

La 2021 bli det året der menigheter i 
Hamar bispedømme utgjør en forskjell. 
Velg et grønt mål som alle deler av me-
nigheten kan enes om og jobbe sammen 
for å nå. Slik kan vi sette et avtrykk, og 
inspirere andre deler av samfunnet til 
handling.

Du skal ikke røre reiret, 
reiret er ei lita seng. 

Over tynne bån brer erla 
ut sin vâre varme veng. 

Pipet i den minste strupe 
skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru 
når du sir et hara-spor. 

Du skal sjå deg for og akte 
alt som flyg og spring og gror. 

Du er sjøl en liten vek en, 
du treng sjøl en storebror.

Bildet: Østby kirke Fotograf: Thomas Midtsund

Vinnerne
av Bjørns julekryssord

ble Kåre Enger og
Elisabeth og Ove Søberg.

De får tilsendt et gavekort på
Trysilsenteret pålydende kr 200,-. 

Koselig avslutning på forrige semester
av Babysang samlingene. Fotograf: Kristine Aksøy

 

Andrea Kjølseth har vært på babysang sammen med 
lille Olivia høsten 2020. Hun sier: «Babysang for oss 
har vært en glede å være med på. Både mini og jeg 
har storkost oss med sang og sosial sammenkomst 
med andre som har små på samme alder. En opple-
velse vi ikke ville vært foruten i permisjonstiden. Vi 
håper babysang fortsetter i årene fremover, for det 
er absolutt noe jeg vil anbefale til alle med små og 
noe jeg vil delta på igjen». 

Kristine Lumkjær Nordhagen sier: «Babysang er en 
fin sangstund med baby som er sosialt og koselig!» 

Babysang
Vi ønsker hjertelig velkommen 
til trivelige sangstunder på 
Misjonshuset kl. 11.

For vårsemesteret gjenstår 
flg. datoer: 
10/02, 24/02, 10/03, 
24/03 og 07/04.
Som ved alle aktiviteter må 
det tas forbehold om at 
det kan bli avlyst grunnet 
korona.  
 

Grunnet antallsbegrensnin-
gen må vi ha påmelding 
senest kl. 16 dagen før til: 
kristine.aksoy@trysil.kirken.
no

Vel møtt!

Fasit Barnas hjørne
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Fasit Barnas hjørne

Vannrett: Ake, votter, snølykt, mørketid, skøyter 
Loddrett: Lue, snømann, slede, kjelke, ski


