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TRYKKERIET. • Tlf 62 45 22 22

 Gudstjenester i trysil
Nr 2 - 2021 - 54. årgang 

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

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 28. mars
Trysil kirke kl. 18.00

Onsdag 31. mars
Trysil sykehjem kl. 11.00 
Borgtun kl. 12.30

Lørdag 03. april
Østby kirke kl. 21.00 Digital økumenisk 
påskenatts-gudstjeneste

Søndag 04. april, påskedag
Trysil kirke kl. 18.00 Påskesalmemesse

Bli med på å pynte påske-
trær utenfor kirkene!

Påsken er kirkens store høytid. Vi minnes fortellingen om Jesu 
lidelse og død og feirer Jesus sin seier over døden da han sto opp 
fra de døde påskemorgen.

Påskeegg er et tradisjonsrikt symbol for påsken: Egget ser hardt 
og livløst ut utenpå, men inni egget ligger et nytt liv! Maling av egg 
er påsketradisjon over hele verden.

Sommerfuglen er et gammelt kristent symbol for håp: Larven kan 
få oss til å tenke på det vanlige livet på jorden. Kokongen er graven 
og sommerfuglen gir håp om et nytt liv.

Spirende grener minner om at nytt liv kommer etter vinteren.
Kirkene i Trysil vil derfor sette opp trær til å henge påskeegg og 
sommerfugler på ved inngangen til kirkene våre i forbindelse med 

4-årssamlinger i kirkene

I februar og mars har 4-åringene vært invitert til samlinger i kirkene 
våre med lek, sang, høytid og læring. Barna har fått sin egen kirke-
bok i gave.

Her ser vi stolte 4-åringer med kirkeboka si i Plassen kirke, og 
nysgjerrige barn ved døpefonten i Nordre Trysil kirke. Meline ser ut 
som om hun er glad for den nye boka si!

Meline.
Foto: Kristine L. Nordhagen

Rundt døpefonten i Nordre Trysil 
kirke: Meline Lumkjær Nordvang, 
Amelia Risbakken Haxi, Eirik 
Lund Herfindal. Foto: Hilde Solvang 

4-års bok Plassen: Benjamin Lutnæs, Lilly Rundfloen Moberg, 
Maja Granberg og Caroline Granberg. Foto: Ida Lutnæs.

Vil du bli vår nye 
medarbeider? 

 

Vi søker Diakon/diakon-
medarbeider og kirketjener 

Østby

For mer info,
se vår hjemmeside: 

www.kirken.no/trysil

påsken. Vi inviterer skolene, barnehagene og familiene til å dekorere påskeegg og lage sommerfugler 
som kan være med på å pynte utenfor kirkene til påske. Trærne vil stå utenfor kirkene fra 15.mars til 
over påske. På «Vaffel-dagen» torsdag 25. mars kl. 16-18, serverer vi vafler utenfor Trysil kirke og
Tørberget kirke til de som kommer med påskepynt.

- Kom til kirken, heng opp pynten deres og få en påskegave!

Vi retter en stor takk
til Trysil Musikklag!

De holdt, tradisjonen tro, julekonsert før jul.  
Overskuddet sitt på kr. 2465,- har de valgt 

å gi til kirkens arbeid!  

Vil du bli
BESØKSVENN?

Vi trenger flere frivillige besøksvenner. Som 
besøksvenn blir du koplet til primært eldre, 
enten hjemmeboende eller på institusjon, 
som trenger mer sosial kontakt. Dette er 
et meningsfylt og fleksibelt oppdrag til stor 
glede for begge. 

Hedmark Røde Kors arrangerer kurs 
for nye besøksvenner:
Tidspunkt: 29. april kl. 18-21 
Påmelding senest 27. april til
post@trysil.frivilligsentral.no
eller pr. tlf. 474 72 918 

Glimt fra kirkegårds-
arbeiderne 

 

Det kom mye snø i januar, og derfor ble de 
fleste uthus-takene måket ved kirkene. På 
bildet ser vi Kenneth og Anders i full sving 

ved Østby kirke.

Foto: Mona Odden.

For alle aktiviteter og
gudstjenester må vi ta

forbehold om avlysninger, 
dersom smittesituasjonen 

tilsier det.

Dugnad ved Nordre 
Trysil kirke

8. mai har vi utedugnad, med raking og 
rydding rundt gjerdet (dersom det er snøfritt).
Vi starter kl. 10 og holder på en stund utover. 
Ta med eget utstyr. Enkel servering

12. juni fortsetter vi utedugnaden med mer 
rydding av uteområdet, samt noe beising av 
bårehus og benker. Samme kl.slett: 10.
Menighetsrådet holder beis og koster.
Enkel servering.



Y
E

LL
O

W
 

 
 B

LA
C

K

Trysil kirke
Januar 2021

Kari Stenrud f. 1951
Ragnhild Johanne Vangen f. 1939

Februar 2021
Inger Gløtheim f. 1938
Åshild Birgit Bekkelund f. 1933

Nordre Trysil kirke
Februar 2021

Brit Sonja Holdbak f 1944
Mars 2021

Kjell Olav Myrbråten f. 1946

På orgelgalleriet i Trysil kirke står Solveig 
Skjærstad i kjent stil og øver salmer. 
På notestativet foran henne ligger salme-
permen med punktskrifta, og to små hender 
stryker raskt over de små prikkene på arket.
Det er umulig ikke å bli fasinert! «Hvordan er 
det mulig å lese disse prikkene så fort?» 
«Det lyt øves på nån ganger for å få teksta 
tel å flyte» sier Solveig, og presiserer at «det 
itte kjem tå sæ sjøl». 

Det er ikke få timer med salmeboka Solveig 
har bak seg, og det er heller ikke få gudstje-
nester hun har vært forsanger og solist på. 
«Hvor lenge har du sunget i kirkene i Try-
sil, Solveig?». «Min første opptreden var i 
kjerka i Tørberget på julekvelden for 40 år 
sia med Thore Larsen. Det var det året je 
gjekk på Toneheim Musikkfolkehøgskule». 
Etter at hun fikk utvidet arbeidsavtalen sin 
med kirka på starten av 2000-tallet, har Sol-
veig jevnlig sunget på babysang, småbarns-
sang, barnesangtimen, i menighetsbarneha-
gen og på hjemmene.
«Det var Birthe Øverby som hjalp meg med 
å få en slik jobbavtale, - en tå lystennera 
mine!» 
En setning vi ofte har hørt deg si er: Je vil 
bære værra tel gle´e. «Men hva gir deg 
glede?» 
«Å få værra med å synge på gudstjenester 
og få møte folk gir meg gle´e. Det gir meg 
mye å synge på Taize-gudstjenester, - som 
vi begynte med 11. februar 2009 kl. 20.00, 
og vi øvde på den 4. februar!». Det sitter 
virkelig som spikret. Hun er også skarp når 
det gjelder å kjenne igjen stemmer, og det 
har gått sport i å teste denne egenskapen: 

Når andrebass Bjørn spøkefullt finner frem 
sin aller lyseste fislete falsett og sier «Hei, 
Solveig..», får han kjapt svar: «Hei Bjørn!». 

Første påskedag blir Solveig 60 år, men stil-
ler velvillig opp som forsanger og solist på 
kveldsgudstjenesten i Trysil kirke. 
«Bære koselig! Det blir itte riktig syndag 
hvis det itte er gudstjeneste.» For Solveig er 
dette et kall og en måte å pleie troen på. 

Både Stefan og jeg er veldig glade for at 
du er med og trekker i gang salmesangen i 
kirkene våre.
Tusen takk for ditt ekte engasjement!
Gratulerer med dagen fra alle oss i kirka! 
«Takk og takk!» sier Solveig og ønsker me-
nighetsbladets lesere en riktig god påske og 
velsignet høytid! 

Gløtt fra galleriet
– Solveig Skjærstad 60 år! 

Tekst og foto: Solveig Aunsmo

Velsignelse over hus 
og hjem

Sliter du med uro og utrygghet i hjemmet, 
uforklarlige hendelser eller skal flytte inn i ny 
bolig?

Vi mennesker har til alle tider vært prisgitt 
naturkreftene, med en erkjennelse av det ikke 
er alt vi kan forstå eller forklare. Bønn og 
velsignelse har gjennom historien vært et red-
skap for beskyttelse i hverdagen, noe vi i dag 
blant annet kan se som tegn eller symboler 
på gjenstander og hus fra vår egen skogfin-
nekultur.

Kirken har en lang tradisjon for å velsigne 
hus, men Den norske kirkes liturgi ble ikke 
vedtatt før i 2012. Ritualet er hentet fra en 
gammel nord-samisk liturgi og utføres i det 
aktuelle huset.

Utdrag fra liturgien:

Vi ber for dette hjemmet/huset (e.l.): 
Velsign det med ditt nærvær og bevar det 
fra alt ondt. Ta bort det som skaper uro 
og angst på dette sted og la din fred, som 
overgår all forstand, hvile over dem som 
bor her/holder til her. Herre, hør vår bønn.

Ved spørsmål eller ønske om en slik velsig-
nelse ta kontakt med sokneprest Veronika 
Johnsen, tlf 901 40 849 eller
veronika.johnsen@trysil.kirken.no

(Som en del av kirkens tjeneste er dette 
selvsagt gratis)

Her presenteres årets
flotte konfirmanter!

Koronasituasjonen gjør at konfirmasjonsdatoene ikke er avklart når bladet går i 
trykken, men datoene vil bli kunngjort snarest mulig.

Plassen
Aurora Romsaas Hansen
Simen Magnus Kristiansen 
Tyra Østvang

Ljørdalen
Felix Leander Backlund

Søre Osen
Hennie Skei Harviken

Tørberget
Guri Knoff 
Emma Åstad Nylund 
Eirik Brenden Kristiansen 
Johan Bråten 
Madeleine Johansen 
Magnus Aastad Bø  
Thea Haugen

Nordre Trysil
Anna Holmseth Sætre 
Brage Langkaas Wågsås 
Christian Odden Holmseth  
Emil Valdem 
Espen Solheim-Røkke  
Halvor Sneli  
Henriette Johnsen 
Kristine Eggen Nordli  
Jannicke Vesterhaug
Louise Berget 
Markus Odden Holmseth 
Mathias Frøhaug Jota 
Nora Rønes Simensen Myrvold 
Otilie Øverås 
Shawn Deron Ntep 
Simen Holmseth Eggen

Trysil
Aida Myrvold Staldvik  
Aleksander Larsen-Vestli  
Brage Løberg  
Elfinn Borg Faldmo  
Gina Karine Loberg Bjørlo 
Hedda Lerbak Bekkevold 
Jenny Anine Bekkelund  
Jonas Ås 
Jørgen Hemstad Ås 
Karl Martinus Johnsen Melleby  
Lars Myhre Aas 
Line Tøraasen Nergård 
Mia Abry-Møller 
Ole Nataniel Nyskog 
Pernille Hatten Engerbakk  
Ruben Aleksander Finneid 
Sanna Berg  
Sigrid Oselie Jota  
Simen Lindstad 
Sunniva Buflod Olsen 
Trine-Lise Varli

Nybergsund
Anna Linnea Skjellegård Schützer  
Charlotte Lans  
Emma Larsen 
Thea Oline Sørli  
Tom Kevin Sommer

Østby
Emma Wilhelmine Gunro  
Kristoffer Nordsveen 
Marcus Bekk 
Sebastian Jørgensen 
Stein Jarle Johnsen

Er det en prest som 
spøker i Trysil kirke?

Tekst: Sokneprest Veronika Johnsen

Lars Lund Finckenhagen (1757-1851) var 
prest og prost. Dette var etterfølgeren til 
Trysils første sokneprest, den kjente Axel 
Christian Smith (1744-1823).

Han er avbildet i Trysil kirke, som nummer to 
fra venstre øverste rekke.

Bildet er et portrett som eies av Stiftelsen 
Nordmøre museum. Malt i 1832.

I listen over hans gjerninger står det

”Sognepr: Trysild 1788”

Han var født i Hobøl i Østfold i 1757. For-
eldrene var Nils Finckenhagen (sokneprest i 
Løten prestegjeld) og Christiane Lund. Lars 
Lund Finckenhagen giftet seg i 1789 med 
Margrethe Christine Hammond (1772-1820), 
datter til Thomas von Westen Hammond, 
sokneprest i Røros 1786-1797. Ekteparet 
fikk ni barn, men bare fem levde opp.

Lars Lund Finckenhagen tok teologisk em-
betseksamen i 1779. I 1784 ble han utnevnt 
som personlig kapellan for soknepresten i 
Røros, før han fikk stillinga som sokneprest i 
Trysil i 1788. I 1792 ble han utnevnt til sok-
neprest i Surnadal på Nordmøre. I perioden 
1805-1817 var han også prost på Nordmøre 
frem til1832. 

Finckenhagen var kjent som en autoritær og 
stridslysten prest, og han kom flere ganger 
i konflikt både med allmuen i Surnadal og 
de overordnede styresmaktene. Etter at han 
døde, ble det sagt at han gikk igjen og spøkte 
oppe i tårnet i kirka i Mo i Surnadalen.

Kanskje spøker han også i Trysil kirke?

Minnekort
Vi minner om kirkens fine minnekort med motiv av Trysilkunstneren, Bjarne Rundfloen.  
Minnekortene koster kr. 50 pr. stk. og fås kjøpt på Kirkekontoret, på Trysilsenteret, samt en-
kelte av kolonialforretningene.

Overskuddet fra salget av minnekortene går til menighetsrådene, som bruker disse til forskjøn-
nelse i og utenfor kirkene. I tillegg går en liten del av overskuddet til trosopplæring og adminis-
trasjon.

Av konkrete tiltak pengene er benyttet, kan det nevnes at de på Østby blant annet har kjøpt nytt 
prosesjonskors, kranseoppheng, lydanlegg, dåpsvannkanne, utendørs sittebenker og blomster-
utstyr. I Tørberget er midlene blant annet brukt til ny løper, gode puter i benkene og annen 
utsmykning. Kjøkkenet er også blitt opprustet.  
Flere steder brukes overskuddet til blomster og utebeplantning.

Dette er bare noen eksempler på hva overskuddet går til, og det kan variere fra sokn til sokn. 
Men fellesnevneren er at overskuddet går til forskjønning inne i kirkene og på kirkegårdene.  

Diakonstilling blir ledig
Etter nesten ett år som diakoniarbeider i 
Trysil kirkene har jeg, Synnøve Danielsen, 
valgt å si opp min stilling. Dette har vært et 
vanskelig valg, da jeg er blitt glad i mine kol-
leger og befolkningen her i Trysil. I det siste 
året har jeg lært masse og blitt tatt godt imot 
av dere alle. Jeg vil benytte anledningen til 
å takke for tiden min her, og understreke at 
dette har vært en flott kirke å være en del av.  
 
Som kjent begynte vi som to diakoniarbei-
dere i et vikariat, Marit Øvergård i 50% 
stilling og meg, Synnøve Danielsen i 100% 
stilling. Marit sitt vikariat gikk ut i januar, og 

jeg jobber ut mars. Fra og med 1. april vil det 
derfor være en ledig diakonistilling i Trysil. Vi 
håper å få noen på plass så fort som mulig. 
Fortsett å ta vare på hverandre i tiden frem-
over – vi kan alle bli flinkere til å se vår neste.

«La deres mildhet bli kjent av alle mennes-
ker. Herren er nær! Vær ikke bekymret for 
noe, men la i alle ting bønneemnene deres 
komme fram for Gud i påkallelse og bønn 
med takk.» Fil 4:5-7

 
Ønsker dere alle en velsignet påske!

Synnøve Danielsen
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Nordmøre museum. Malt i 1832.

I listen over hans gjerninger står det

”Sognepr: Trysild 1788”

Han var født i Hobøl i Østfold i 1757. For-
eldrene var Nils Finckenhagen (sokneprest i 
Løten prestegjeld) og Christiane Lund. Lars 
Lund Finckenhagen giftet seg i 1789 med 
Margrethe Christine Hammond (1772-1820), 
datter til Thomas von Westen Hammond, 
sokneprest i Røros 1786-1797. Ekteparet 
fikk ni barn, men bare fem levde opp.

Lars Lund Finckenhagen tok teologisk em-
betseksamen i 1779. I 1784 ble han utnevnt 
som personlig kapellan for soknepresten i 
Røros, før han fikk stillinga som sokneprest i 
Trysil i 1788. I 1792 ble han utnevnt til sok-
neprest i Surnadal på Nordmøre. I perioden 
1805-1817 var han også prost på Nordmøre 
frem til1832. 

Finckenhagen var kjent som en autoritær og 
stridslysten prest, og han kom flere ganger 
i konflikt både med allmuen i Surnadal og 
de overordnede styresmaktene. Etter at han 
døde, ble det sagt at han gikk igjen og spøkte 
oppe i tårnet i kirka i Mo i Surnadalen.

Kanskje spøker han også i Trysil kirke?

Minnekort
Vi minner om kirkens fine minnekort med motiv av Trysilkunstneren, Bjarne Rundfloen.  
Minnekortene koster kr. 50 pr. stk. og fås kjøpt på Kirkekontoret, på Trysilsenteret, samt en-
kelte av kolonialforretningene.

Overskuddet fra salget av minnekortene går til menighetsrådene, som bruker disse til forskjøn-
nelse i og utenfor kirkene. I tillegg går en liten del av overskuddet til trosopplæring og adminis-
trasjon.

Av konkrete tiltak pengene er benyttet, kan det nevnes at de på Østby blant annet har kjøpt nytt 
prosesjonskors, kranseoppheng, lydanlegg, dåpsvannkanne, utendørs sittebenker og blomster-
utstyr. I Tørberget er midlene blant annet brukt til ny løper, gode puter i benkene og annen 
utsmykning. Kjøkkenet er også blitt opprustet.  
Flere steder brukes overskuddet til blomster og utebeplantning.

Dette er bare noen eksempler på hva overskuddet går til, og det kan variere fra sokn til sokn. 
Men fellesnevneren er at overskuddet går til forskjønning inne i kirkene og på kirkegårdene.  

Diakonstilling blir ledig
Etter nesten ett år som diakoniarbeider i 
Trysil kirkene har jeg, Synnøve Danielsen, 
valgt å si opp min stilling. Dette har vært et 
vanskelig valg, da jeg er blitt glad i mine kol-
leger og befolkningen her i Trysil. I det siste 
året har jeg lært masse og blitt tatt godt imot 
av dere alle. Jeg vil benytte anledningen til 
å takke for tiden min her, og understreke at 
dette har vært en flott kirke å være en del av.  
 
Som kjent begynte vi som to diakoniarbei-
dere i et vikariat, Marit Øvergård i 50% 
stilling og meg, Synnøve Danielsen i 100% 
stilling. Marit sitt vikariat gikk ut i januar, og 

jeg jobber ut mars. Fra og med 1. april vil det 
derfor være en ledig diakonistilling i Trysil. Vi 
håper å få noen på plass så fort som mulig. 
Fortsett å ta vare på hverandre i tiden frem-
over – vi kan alle bli flinkere til å se vår neste.

«La deres mildhet bli kjent av alle mennes-
ker. Herren er nær! Vær ikke bekymret for 
noe, men la i alle ting bønneemnene deres 
komme fram for Gud i påkallelse og bønn 
med takk.» Fil 4:5-7

 
Ønsker dere alle en velsignet påske!

Synnøve Danielsen
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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

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 28. mars
Trysil kirke kl. 18.00

Onsdag 31. mars
Trysil sykehjem kl. 11.00 
Borgtun kl. 12.30

Lørdag 03. april
Østby kirke kl. 21.00 Digital økumenisk 
påskenatts-gudstjeneste

Søndag 04. april, påskedag
Trysil kirke kl. 18.00 Påskesalmemesse

Bli med på å pynte påske-
trær utenfor kirkene!

Påsken er kirkens store høytid. Vi minnes fortellingen om Jesu 
lidelse og død og feirer Jesus sin seier over døden da han sto opp 
fra de døde påskemorgen.

Påskeegg er et tradisjonsrikt symbol for påsken: Egget ser hardt 
og livløst ut utenpå, men inni egget ligger et nytt liv! Maling av egg 
er påsketradisjon over hele verden.

Sommerfuglen er et gammelt kristent symbol for håp: Larven kan 
få oss til å tenke på det vanlige livet på jorden. Kokongen er graven 
og sommerfuglen gir håp om et nytt liv.

Spirende grener minner om at nytt liv kommer etter vinteren.
Kirkene i Trysil vil derfor sette opp trær til å henge påskeegg og 
sommerfugler på ved inngangen til kirkene våre i forbindelse med 

4-årssamlinger i kirkene

I februar og mars har 4-åringene vært invitert til samlinger i kirkene 
våre med lek, sang, høytid og læring. Barna har fått sin egen kirke-
bok i gave.

Her ser vi stolte 4-åringer med kirkeboka si i Plassen kirke, og 
nysgjerrige barn ved døpefonten i Nordre Trysil kirke. Meline ser ut 
som om hun er glad for den nye boka si!

Meline.
Foto: Kristine L. Nordhagen

Rundt døpefonten i Nordre Trysil 
kirke: Meline Lumkjær Nordvang, 
Amelia Risbakken Haxi, Eirik 
Lund Herfindal. Foto: Hilde Solvang 

4-års bok Plassen: Benjamin Lutnæs, Lilly Rundfloen Moberg, 
Maja Granberg og Caroline Granberg. Foto: Ida Lutnæs.

Vil du bli vår nye 
medarbeider? 

 

Vi søker Diakon/diakon-
medarbeider og kirketjener 

Østby

For mer info,
se vår hjemmeside: 

www.kirken.no/trysil

påsken. Vi inviterer skolene, barnehagene og familiene til å dekorere påskeegg og lage sommerfugler 
som kan være med på å pynte utenfor kirkene til påske. Trærne vil stå utenfor kirkene fra 15.mars til 
over påske. På «Vaffel-dagen» torsdag 25. mars kl. 16-18, serverer vi vafler utenfor Trysil kirke og
Tørberget kirke til de som kommer med påskepynt.

- Kom til kirken, heng opp pynten deres og få en påskegave!

Vi retter en stor takk
til Trysil Musikklag!

De holdt, tradisjonen tro, julekonsert før jul.  
Overskuddet sitt på kr. 2465,- har de valgt 

å gi til kirkens arbeid!  

Vil du bli
BESØKSVENN?

Vi trenger flere frivillige besøksvenner. Som 
besøksvenn blir du koplet til primært eldre, 
enten hjemmeboende eller på institusjon, 
som trenger mer sosial kontakt. Dette er 
et meningsfylt og fleksibelt oppdrag til stor 
glede for begge. 

Hedmark Røde Kors arrangerer kurs 
for nye besøksvenner:
Tidspunkt: 29. april kl. 18-21 
Påmelding senest 27. april til
post@trysil.frivilligsentral.no
eller pr. tlf. 474 72 918 

Glimt fra kirkegårds-
arbeiderne 

 

Det kom mye snø i januar, og derfor ble de 
fleste uthus-takene måket ved kirkene. På 
bildet ser vi Kenneth og Anders i full sving 

ved Østby kirke.

Foto: Mona Odden.

For alle aktiviteter og
gudstjenester må vi ta

forbehold om avlysninger, 
dersom smittesituasjonen 

tilsier det.

Dugnad ved Nordre 
Trysil kirke

8. mai har vi utedugnad, med raking og 
rydding rundt gjerdet (dersom det er snøfritt).
Vi starter kl. 10 og holder på en stund utover. 
Ta med eget utstyr. Enkel servering

12. juni fortsetter vi utedugnaden med mer 
rydding av uteområdet, samt noe beising av 
bårehus og benker. Samme kl.slett: 10.
Menighetsrådet holder beis og koster.
Enkel servering.


