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TRYKKERIET. • Tlf 62 45 22 22

 Gudstjenester i trysil
Nr 3 - 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,
Ljørdalen og vikar Østby
 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

LIVET ER GRØNT! Treenighetstida
Festen er over! Nå er det striskjorte og havrelefse!
Vi har vært gjennom den kristne kirkes festhalvår!
Kirkeåret går fra 1. søndag i advent til Doms-
søndag/Kristi kongedag. I første halvår har vi blitt 
minnet om Jesu fødsel(i jula), ganske mye om livet 
hans på jorda, og om hans død og oppstandelse(i 
påska).
Vi har vært gjennom Kristi himmelfartsdag og 
pinse, Den hellige ånds høytid. Brikkene har falt 
på plass. Gudsbildet er komplett.
Gud er én, men samtidig tre!
Fader, Sønn og Hellig ånd!
Den treenige Gud.

Nå er vi i gang med det «festløse» halvåret.
Treenighetstida.
Det kan kanskje høres litt tråkig, grått og trist ut? 
– Festløst.
En finere betegnelse kan derfor være «veksthalv-
året».
Den liturgiske fargen er grønn, livets farge. Det 
grønne halvåret.
Hver søndag har sine tekster og sitt særpreg, med 
det formål å gi oss et bredest mulig bilde av hva 
og hvem den treenige Gud, Faderen, Sønnen og 
Den hellige ånd er.

Han er ufattelig stor. Han er hellig.  Han ”- bor i et 
lys dit ingen kan komme, - ” 1 Tim 6,16
Men denne hellige, allmektige, ufattelig store Gud, 
har kommet nær oss i sin sønn, Jesus Kristus.
Jesus sa at den som har sett ham har sett Gud!
Jesu soningsverk, som ble fullført ved hans død 
på korset og oppstandelsen, ble vårt grunnlag for 
frelse.
Og budskapet om dette skal ut til alle verdens 
hjørner, det skal like til jordens ende! (Apg 1,8).
Alle må få vite om det! Det er derfor vi har den 
kristne kirke, for å spre evangeliet, de gode nyhe-
tene!
Disiplene skulle begynne i Jerusalem. På pinseda-
gen fikk de det de trengte for å komme i gang!! 
Den hellige ånd kom over dem på en måte som 
ga dem styrke, frimodighet og pågangsmot til å 
begynne å fortelle om alt de hadde hørt og sett 
sammen med Jesus.
Vi skal begynne i Trysil, i Elverum, på Braskereid-
foss, - der vi bor!
Vi snakker om misjon.

Vi har fått noe stort, det største!
Og alle må få vite om det!

GOD SOMMER!
 Thomas Midtsund, vikarierende sokneprest.

Regnbuen
Med sine klare, lyse stemmer skapte sangere 
fra Regnbuen den rette stemningen på 17. mai. 
”Norge i rødt, hvitt og blått” fikk tone ut både i 
Trysil kirke (bildet) og i Tørberget kirke. Kl. 12.00 
ble nasjonalsangen sunget utenfor Tørberget kirke 
sammen med dyktige korpsmusikere fra Vestre 
Trysil. 

Vi tilbyr gravstell
Trysil kirkelige fellesråd tilbyr gravstell som 
inkluderer tre beplantninger pr år – vår, sommer 
og høst. I tillegg sørger vi for vanning, luking og 
ettersyn igjennom sesongen.  
 

Prisen reguleres årlig, og er i 2021 på kr. 1450,-. 
I tillegg kommer en engangsinvestering for van-
ningskasse med jord og nedsetting av denne, så 
fremt det ikke er vanningskasse der fra før.  
 

Hvis du har spørsmål og 
/ eller ønsker å bestille 
gravstell, ta kontakt med 
Trysil kirkekontor
på tlf. 477 75 995. 

Søndag 6. juni
Trysil kirke kl. 11.00
Historisk gudstjeneste

Søndag 13. juni
Nordre Trysil kirke kl. 11.00
Tempo gudstjenest

Støa grendehus kl. 15.00

Trysil kirke kl. 18.00

Søndag 20. juni
Storsvea grendehus kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 11.00

Søndag 27. juni
Plassen kirke kl. 11.00
Ordinasjon Kristine Aksøy

Søndag 04. juli
Ljørdalen kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 11.00

Søndag 18. juli
Søre Osen kirke kl. 11.00

Søndag 25. juli
Tørberget kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Torsdag 29. juli
Trysil bygdetun kl. 18.00 Olsokmesse

Søndag 01. august
Trysil kirke kl. 11.00 
Flermoen kl. 16.00

Søndag 08. august
Ørnesodden kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste

Rømonysetra kl. 15.00
Friluftsgudstjeneste

Søndag 15. august
Ljørdalen kirke kl. 11.00
Førsteklasses gudstjeneste

Plassen kirke kl. 16.00
Førsteklasses gudstjeneste

Historisk gudstjeneste
søndag 6. juni kl. 11 i Trysil kirke

Bli med tilbake i tid. Ja, helt tilbake til 1780.
Trysils første sokneprest Axel Christian Smith kommer i 
egen person og holder deler av sin egen innsettelses-
preken.
Ordlyden er høytidelig; hentet fra Trysil kirkes egen Alter-
bok fra 1672.
Klokkeren leder menigheten i den gamle klokkerbønnen, 
og sørger ellers for at ingen faller i søvn.
Lyden av trø-orgel vil fylle kirkerommet, og kjente salmer 
fra Landstads salmebok vil lyde.
Trysil kirkes gamle Samarie er restaurert for anledningen.
Ta gjerne med Landstads salmebok og det er artig om du 
har gamle klær.

Medvirkende:

Sokneprest og solist Veronika Johnsen

Organist: Solveig Aunsmo

Smith:
Ole Martin Norderhaug

Klokker: Einar Hyllvang

Arrangeres i forbindelse 
med Åpningsarrangemen-
tet for Trysil Prestegard 
og som en del av Trysil 
kirkes 160-års jubileum.
Ingen forhåndspåmel-
ding. Tilviste plasser.

Velkommen!
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Minneord om Birthe Øverby
Med sognediakon Birthe Øverbys bortgang 
har kirka i Trysil mistet en høyt elsket og dypt 
savnet medarbeider. Birthe ble født i Dan-
mark og tok sykepleieutdanning på Lovisen-
berg sykepleieskole der hun også fullførte 
diakoniutdanningen. Sammen med mannen 
Trygve, deltok hun i oppdrag for Kirkens 
Nødhjelp og Redd Barna i Sudan. Etter at 
familien flyttet hjem til Søre Osen, arbeidet 
hun ved Elverum sykehus intensivavdeling for 
nyfødte. 

I 2000 ble hun vigslet til diakon av biskop 
Rosemarie Køhn og tilsatt som sognediakon i 
Trysil. Etter et opphold på fem år i Sudan fra 
2005, fortsatte hun sin tjeneste i Trysil. 

For Birthe var diakoni å gå inn i samfunnet 
slik det er, inn i det helt vanlige for å tilføre 
livskvalitet og for å skape livskvalitet. Enten 
hun forrettet en gravferd eller arrangerte 
internasjonale fester for våre nye landsmenn, 
utførte hun sin tjeneste med innlevelse og 
verdighet. Hun brukte hele seg og telte aldri 
timer. 

Som medlem av Soroptimistene og deltagelse 
i en leseklubb fikk hun innpass og venner i 
mange miljø. Da Trysil tok imot flyktninger 
fra ulike konfliktområder, var det naturlig for 
henne å ta initiativ til et praktisk integrerings-
arbeid. Sammen med sine mange medhjel-
pere skapte de et miljø der nye landsmenn 
fikk et praktisk innsyn i de lokale forholdene. 
Tiltak som «Kafferasten» og «Middag på tvers» 
ble nye tilbud som samlet ulike grupper og 
enkeltpersoner. Oppslutningen viste at hun 
på nytt hadde forstått betydningen av å ha 
gode møteplasser.

Selv en alvorlig sykdom hindret henne ikke i 
å vise omsorg og omtanke for sine sambyg-
dinger. Savnet er selvsagt størst for Trygve, 
barn og barnebarn. For oss som samarbeidet 
med henne har en vegg i rommet blitt borte. 
Vi takker for alt Birthe Øverby var for oss, og 
lyser fred over hennes minne.

Trysil kirkelige fellesråd 
Ole Martin Norderhaug

Minneord om Birthe Øverby
En av Trysils virkelige hjelpere døde fra oss 
så alt for ung 10. mars 2021. Birthe Øverby 
har vært et høyt elsket og respektert med-
menneske i vårt lokalsamfunn. Alle lokal-
samfunn har ildsjeler som brenner for sine 
interesser og sine saker. Birthe brant for sine 
sambygdinger, enten de kom fra Søre Osen, 
Trysil, Danmark eller Sudan. I hennes ord og 
gjerning var hele verden en slags landsby, og 
i landsbyen hjelper vi hverandre.

Birthe var sognediakon i Trysil gjennom en 
årrekke. Hun overoppfylte oppgavene sine. 
Hun ble fort gjennom sin omsorg og sitt 
vesen et midtpunkt og pådriver for kaffe-
rasten, for de eldre. For middag på tvers, et 
viktig flerkulturelt møtepunkt, hvor samtalen 
over måltidet har vært en viktig møteplass for 
både nye og gamle tryslinger. Hun var der 
tryslingene levde sine liv.

Birthe var aktiv pådriver for å bygge ned 
kultur- og sosiale forskjeller. Både i jobb rundt 
kirkene i Trysil, men også i organisasjonsli-
vet. Hun var blant annet aktiv i Trysil Sorop-
timistforening.

Birte var glad i å vandre. På bygda før jul, 
utkledd som en av de tre vise menn som gikk 
rundt og sang julesanger. Langs pilgrimsleden 
som går gjennom vår kommune mot Nidaros. 
Mange er vi som har fulgt Birthe på hennes 
vandring, og som nå vemodig har tatt farvel 
ved det siste hvilested. Våre tanker er hos 
Trygve, Elisabeth, Ruben og Hans Peter som 
har mistet en kjær livsledsager og god mor 
og bestemor. På vegne av alle i Trysil takker 
vi for omsorgen og kjærligheten. Vi lyser fred 
over Birthes minne. 

Erik Sletten 
Ordfører i Trysil

Foto: Øivind Larsen

Nordre Trysil kirke
Mai 2021

Liam Sandbakk Holmseth

Trysil kirke
Mai 2021

Louie Henninen Vasli

Trysil kirke
Mars 2021

Oddvin Melby f. 1933 
Kåre Grøtli f. 1938 
Hans Kristian Nor  f. 1933

April 2021
Bernd Albert Wilhelm Schmidt f. 1943
Magnhild Skjæraasen f. 1942 
Ole Næverdal f. 1927

Mai 2021
Oddbjørn Hemstad f. 1936 
Gro Myhre f. 1957

Østby kirke
April 2021

Kersti Marie Bakken f. 1926

Ljørdalen kirke
Mars 2021

Bjarnhild Oline Bækvang f. 1930

Tørberget kirke
Mars 2021

Snorre Paudor Gleditsch f. 1929
Mai 2021

Elsa Andreassen f. 1930

Søre Osen kirke
Mars 2021

Birthe Irene Øverby f. 1956

PÅMELDING TIL
KONFIRMASJON 2022

Konfirmantopplegget for neste års 
konfirmanter starter opp i september 
og går fram til konfirmasjonsdagen i 
mai/juni 2022.

Se nærmere informasjon og
påmeldingsskjema på hjemmesiden til 
Trysil-kirkene: kirken.no/trysil

Påmeldingsfrist er 15.august.
Har du spørsmål?
Kontakt prest Kristine Aksøy:
kristine.aksoy@trysil.kirken.no.

Velkommen til konsert
med trioen

Fra de mollstemte skoger!
Ljørdølen Hege Nylund kommer sammen 
med sine dyktige musikkvenner og vil gi 
oss en konsert med både humor og alvor, for-
midlet gjennom Hedmarksforfatteres ord og 
selvskrevne toner.
Trioen er kjent fra radio, gitt ut flere plater og 
har hatt mange konserter i distriktet.

Trysil kirke søndag 6.juni kl. 19.
Billetter kjøpes på ebillett.no (220kr), eller i 
døra.
Konserten arrangeres av Trysil menighetsråd 
i forbindelse med Åpningsarrangementet for 
Trysil Prestegard og Trysil kirkes 160-års 
jubileum
Det er 100 tilviste plasser. Følg ellers gjel-
dende anbefalinger og hold god avstand.

Fra de mollstemte skoger er en trio som to-
nesetter dikt av forfattere fra Hedmark. Vi 
er: Tove Hagen på fele, cello, Annar By på 
gitar og sang, og Hege Nylund på ukulele, 
autoharpe og sang. 

Fra de mollstemte skogers bakgrunn i tra-
disjonsmusikken fra Hedmark preger kom-
posisjonene våre, og vi synes dette   passer 
diktene godt. På samme måte som lange 
vintre og milevis med skog har satt sitt 
preg på diktningen, har dette også satt sine 
spor i den kraftfulle og mollstemte tradi-
sjonsmusikken fra Hedmark. Lytteren vil 
også høre inspirasjon fra visesang og køntri 
i arrangementene våre. Forfattere vi har 
tonesatt er Ove Røsbak, Hans Børli, Einar 
Skjæraasen, Halldis Moren Vesaas, Jakob 
Lishaugen, Ola Jonsmoen, Ingeborg Ref-
ling Hagen, Rolf Jacobsen, Karin Sveen, 
Magnus Buflod, Halvor Floden, Gulbrand 
Sætern og Oddvar Øieren. Diktene varierer 
fra det vakre og vemodige til det underfun-
dige og av og til beske.
Foto: Trygve Opseth

Program lørdag 5. juni

11:30 Åpning, snorklipping og taler
 Avduking av blått skilt - Kaffe og kake i Prestegardshagen - Musikkinnslag

 Medvirkende: Ordfører Erik Sletten med fler, Fortidsminneforeningen
  Menighetsrådet, musikk ved Trysil 2radern,
  Kulturskolen

13:00 og 14:00 Historietime i Morensalen *
 Prestegardens historie og den første soknepresten

 Medvirkende:  Ole Martin Norderhaug og Hilding Sponberg

14:00-18:00 Trysil kirke er åpen
 -mulighet for å tenne lys, kjøpe Jubileumsbok og få info om kirken

 Medvirkende: Trysil menighetsråd

14:30, 15:00 Omvisning i prestegarden for publikum *
15:30, 16:00 Medvirkende: Asgeir Holt (Fortidsminneforeningen)
 og Veronika Johnsen

19:00 Intimkonsert i Finstuene *
 «Den gyldne sol» -salmetoner fra Trysil med Margrethe Nordmoen

23:00/ (24:00) Spøkelsesvandring i prestegarden *
 ved Veronika Johnsen

Program søndag 6. juni
11:00 Historisk gudstjeneste i Trysil kirke - se omtale annet sted i bladet

 Medvirkende: Sokneprest Veronika, organist Solveig Aunsmo
 Ole Martin Norderhaug

14:00 Historietime i Morensalen *
 Prestegarden i bygda

 Medvirkende: Roar Vingelsgaard

13:00-16:00 Trysil kirke er åpen
 -mulighet for å tenne lys, kjøpe Jubileumsbok og få info om kirken

 Medvirkende: Trysil menighetsråd

15:30, 16:00 Omvisning i prestegarden for publikum *
16:30, 17:00 Medvirkende: Asgeir Holt (Fortidsminneforeningen)
 og Veronika Johnsen

19:00 Konsert i Trysil kirke * Med trioen «Fra de mollstemte skoger»
 (Billetter 220kr)
 -tonesatte dikt av Hedmarksforfattere som Børli, Røsbak,
 Skjæraasen, Moren Vesaas, Buflod, m.fl.

23:00/ (24:00) Spøkelsesvandring i prestegarden *
 ved Veronika Johnsen

* Billetter hentes ut på ebillett.no, eller ring servicetorget
Trysil kommune 62457700 for plassreservasjon

Arrangører: Sokneprest Veronika Johnsen, Trysil kommune, Trysil menighetsråd og 
Fortidsminneforeningen.  

Stor kulturhelg den 5. og 6. juni!
– I anledning den offisielle og høytidelige åpningen av Trysil prestegard og

Trysil kirkes 160-års jubileum! 
 

Dyrking i
Trysil Menighetsbarnehage

Endelig vår og vi har begynt med å dyrke egne 
grønnsaker som vi skal kose oss med i barneha-
gen. I år som i fjor. 
Det er spennende å følge fra frø til ferdige vekster.  
Vi delte opp paprika og tomater for å finne frø, 
som vi sådde i gamle yoghurt-beger med jord og 
vann. Plantene fikk stå i vinduskarmen og barna 
har deltatt i vanning av plantene hver dag. Og 
plutselig kom det grønne vekster opp av jorda. Så 
spennende å se. 
Vi har valgt å delta i et prosjekt gjennom Innlandet 
bondelag: Vi dyrker landet – grønne barnehager 
i Innlandet. Her får vi utdelt mange grønnplanter 
som vi skal dyrke i barnehagen gjennom sommer-
sesongen. Både bærbusker og 
grønnsaker.
Vi gleder oss!
Vi håper på et godt vekstår 
med masse grønnsaker og 
bær vi kan knaske på gjen-
nom sommer og høst, hilsen 
store og små i Trysil Menig-
hetsbarnehage.    



Y
E

LL
O

W
 

 
 B

LA
C

K

Minneord om Birthe Øverby
Med sognediakon Birthe Øverbys bortgang 
har kirka i Trysil mistet en høyt elsket og dypt 
savnet medarbeider. Birthe ble født i Dan-
mark og tok sykepleieutdanning på Lovisen-
berg sykepleieskole der hun også fullførte 
diakoniutdanningen. Sammen med mannen 
Trygve, deltok hun i oppdrag for Kirkens 
Nødhjelp og Redd Barna i Sudan. Etter at 
familien flyttet hjem til Søre Osen, arbeidet 
hun ved Elverum sykehus intensivavdeling for 
nyfødte. 

I 2000 ble hun vigslet til diakon av biskop 
Rosemarie Køhn og tilsatt som sognediakon i 
Trysil. Etter et opphold på fem år i Sudan fra 
2005, fortsatte hun sin tjeneste i Trysil. 

For Birthe var diakoni å gå inn i samfunnet 
slik det er, inn i det helt vanlige for å tilføre 
livskvalitet og for å skape livskvalitet. Enten 
hun forrettet en gravferd eller arrangerte 
internasjonale fester for våre nye landsmenn, 
utførte hun sin tjeneste med innlevelse og 
verdighet. Hun brukte hele seg og telte aldri 
timer. 

Som medlem av Soroptimistene og deltagelse 
i en leseklubb fikk hun innpass og venner i 
mange miljø. Da Trysil tok imot flyktninger 
fra ulike konfliktområder, var det naturlig for 
henne å ta initiativ til et praktisk integrerings-
arbeid. Sammen med sine mange medhjel-
pere skapte de et miljø der nye landsmenn 
fikk et praktisk innsyn i de lokale forholdene. 
Tiltak som «Kafferasten» og «Middag på tvers» 
ble nye tilbud som samlet ulike grupper og 
enkeltpersoner. Oppslutningen viste at hun 
på nytt hadde forstått betydningen av å ha 
gode møteplasser.

Selv en alvorlig sykdom hindret henne ikke i 
å vise omsorg og omtanke for sine sambyg-
dinger. Savnet er selvsagt størst for Trygve, 
barn og barnebarn. For oss som samarbeidet 
med henne har en vegg i rommet blitt borte. 
Vi takker for alt Birthe Øverby var for oss, og 
lyser fred over hennes minne.

Trysil kirkelige fellesråd 
Ole Martin Norderhaug

Minneord om Birthe Øverby
En av Trysils virkelige hjelpere døde fra oss 
så alt for ung 10. mars 2021. Birthe Øverby 
har vært et høyt elsket og respektert med-
menneske i vårt lokalsamfunn. Alle lokal-
samfunn har ildsjeler som brenner for sine 
interesser og sine saker. Birthe brant for sine 
sambygdinger, enten de kom fra Søre Osen, 
Trysil, Danmark eller Sudan. I hennes ord og 
gjerning var hele verden en slags landsby, og 
i landsbyen hjelper vi hverandre.

Birthe var sognediakon i Trysil gjennom en 
årrekke. Hun overoppfylte oppgavene sine. 
Hun ble fort gjennom sin omsorg og sitt 
vesen et midtpunkt og pådriver for kaffe-
rasten, for de eldre. For middag på tvers, et 
viktig flerkulturelt møtepunkt, hvor samtalen 
over måltidet har vært en viktig møteplass for 
både nye og gamle tryslinger. Hun var der 
tryslingene levde sine liv.

Birthe var aktiv pådriver for å bygge ned 
kultur- og sosiale forskjeller. Både i jobb rundt 
kirkene i Trysil, men også i organisasjonsli-
vet. Hun var blant annet aktiv i Trysil Sorop-
timistforening.

Birte var glad i å vandre. På bygda før jul, 
utkledd som en av de tre vise menn som gikk 
rundt og sang julesanger. Langs pilgrimsleden 
som går gjennom vår kommune mot Nidaros. 
Mange er vi som har fulgt Birthe på hennes 
vandring, og som nå vemodig har tatt farvel 
ved det siste hvilested. Våre tanker er hos 
Trygve, Elisabeth, Ruben og Hans Peter som 
har mistet en kjær livsledsager og god mor 
og bestemor. På vegne av alle i Trysil takker 
vi for omsorgen og kjærligheten. Vi lyser fred 
over Birthes minne. 

Erik Sletten 
Ordfører i Trysil

Foto: Øivind Larsen
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Mai 2021
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Mars 2021
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Elsa Andreassen f. 1930

Søre Osen kirke
Mars 2021

Birthe Irene Øverby f. 1956

PÅMELDING TIL
KONFIRMASJON 2022

Konfirmantopplegget for neste års 
konfirmanter starter opp i september 
og går fram til konfirmasjonsdagen i 
mai/juni 2022.

Se nærmere informasjon og
påmeldingsskjema på hjemmesiden til 
Trysil-kirkene: kirken.no/trysil

Påmeldingsfrist er 15.august.
Har du spørsmål?
Kontakt prest Kristine Aksøy:
kristine.aksoy@trysil.kirken.no.

Velkommen til konsert
med trioen

Fra de mollstemte skoger!
Ljørdølen Hege Nylund kommer sammen 
med sine dyktige musikkvenner og vil gi 
oss en konsert med både humor og alvor, for-
midlet gjennom Hedmarksforfatteres ord og 
selvskrevne toner.
Trioen er kjent fra radio, gitt ut flere plater og 
har hatt mange konserter i distriktet.

Trysil kirke søndag 6.juni kl. 19.
Billetter kjøpes på ebillett.no (220kr), eller i 
døra.
Konserten arrangeres av Trysil menighetsråd 
i forbindelse med Åpningsarrangementet for 
Trysil Prestegard og Trysil kirkes 160-års 
jubileum
Det er 100 tilviste plasser. Følg ellers gjel-
dende anbefalinger og hold god avstand.

Fra de mollstemte skoger er en trio som to-
nesetter dikt av forfattere fra Hedmark. Vi 
er: Tove Hagen på fele, cello, Annar By på 
gitar og sang, og Hege Nylund på ukulele, 
autoharpe og sang. 

Fra de mollstemte skogers bakgrunn i tra-
disjonsmusikken fra Hedmark preger kom-
posisjonene våre, og vi synes dette   passer 
diktene godt. På samme måte som lange 
vintre og milevis med skog har satt sitt 
preg på diktningen, har dette også satt sine 
spor i den kraftfulle og mollstemte tradi-
sjonsmusikken fra Hedmark. Lytteren vil 
også høre inspirasjon fra visesang og køntri 
i arrangementene våre. Forfattere vi har 
tonesatt er Ove Røsbak, Hans Børli, Einar 
Skjæraasen, Halldis Moren Vesaas, Jakob 
Lishaugen, Ola Jonsmoen, Ingeborg Ref-
ling Hagen, Rolf Jacobsen, Karin Sveen, 
Magnus Buflod, Halvor Floden, Gulbrand 
Sætern og Oddvar Øieren. Diktene varierer 
fra det vakre og vemodige til det underfun-
dige og av og til beske.
Foto: Trygve Opseth

Program lørdag 5. juni

11:30 Åpning, snorklipping og taler
 Avduking av blått skilt - Kaffe og kake i Prestegardshagen - Musikkinnslag

 Medvirkende: Ordfører Erik Sletten med fler, Fortidsminneforeningen
  Menighetsrådet, musikk ved Trysil 2radern,
  Kulturskolen

13:00 og 14:00 Historietime i Morensalen *
 Prestegardens historie og den første soknepresten

 Medvirkende:  Ole Martin Norderhaug og Hilding Sponberg

14:00-18:00 Trysil kirke er åpen
 -mulighet for å tenne lys, kjøpe Jubileumsbok og få info om kirken

 Medvirkende: Trysil menighetsråd

14:30, 15:00 Omvisning i prestegarden for publikum *
15:30, 16:00 Medvirkende: Asgeir Holt (Fortidsminneforeningen)
 og Veronika Johnsen

19:00 Intimkonsert i Finstuene *
 «Den gyldne sol» -salmetoner fra Trysil med Margrethe Nordmoen

23:00/ (24:00) Spøkelsesvandring i prestegarden *
 ved Veronika Johnsen

Program søndag 6. juni
11:00 Historisk gudstjeneste i Trysil kirke - se omtale annet sted i bladet

 Medvirkende: Sokneprest Veronika, organist Solveig Aunsmo
 Ole Martin Norderhaug

14:00 Historietime i Morensalen *
 Prestegarden i bygda

 Medvirkende: Roar Vingelsgaard

13:00-16:00 Trysil kirke er åpen
 -mulighet for å tenne lys, kjøpe Jubileumsbok og få info om kirken

 Medvirkende: Trysil menighetsråd

15:30, 16:00 Omvisning i prestegarden for publikum *
16:30, 17:00 Medvirkende: Asgeir Holt (Fortidsminneforeningen)
 og Veronika Johnsen

19:00 Konsert i Trysil kirke * Med trioen «Fra de mollstemte skoger»
 (Billetter 220kr)
 -tonesatte dikt av Hedmarksforfattere som Børli, Røsbak,
 Skjæraasen, Moren Vesaas, Buflod, m.fl.

23:00/ (24:00) Spøkelsesvandring i prestegarden *
 ved Veronika Johnsen

* Billetter hentes ut på ebillett.no, eller ring servicetorget
Trysil kommune 62457700 for plassreservasjon

Arrangører: Sokneprest Veronika Johnsen, Trysil kommune, Trysil menighetsråd og 
Fortidsminneforeningen.  

Stor kulturhelg den 5. og 6. juni!
– I anledning den offisielle og høytidelige åpningen av Trysil prestegard og

Trysil kirkes 160-års jubileum! 
 

Dyrking i
Trysil Menighetsbarnehage

Endelig vår og vi har begynt med å dyrke egne 
grønnsaker som vi skal kose oss med i barneha-
gen. I år som i fjor. 
Det er spennende å følge fra frø til ferdige vekster.  
Vi delte opp paprika og tomater for å finne frø, 
som vi sådde i gamle yoghurt-beger med jord og 
vann. Plantene fikk stå i vinduskarmen og barna 
har deltatt i vanning av plantene hver dag. Og 
plutselig kom det grønne vekster opp av jorda. Så 
spennende å se. 
Vi har valgt å delta i et prosjekt gjennom Innlandet 
bondelag: Vi dyrker landet – grønne barnehager 
i Innlandet. Her får vi utdelt mange grønnplanter 
som vi skal dyrke i barnehagen gjennom sommer-
sesongen. Både bærbusker og 
grønnsaker.
Vi gleder oss!
Vi håper på et godt vekstår 
med masse grønnsaker og 
bær vi kan knaske på gjen-
nom sommer og høst, hilsen 
store og små i Trysil Menig-
hetsbarnehage.    
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TRYKKERIET. • Tlf 62 45 22 22

 Gudstjenester i trysil
Nr 3 - 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,
Ljørdalen og vikar Østby
 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

LIVET ER GRØNT! Treenighetstida
Festen er over! Nå er det striskjorte og havrelefse!
Vi har vært gjennom den kristne kirkes festhalvår!
Kirkeåret går fra 1. søndag i advent til Doms-
søndag/Kristi kongedag. I første halvår har vi blitt 
minnet om Jesu fødsel(i jula), ganske mye om livet 
hans på jorda, og om hans død og oppstandelse(i 
påska).
Vi har vært gjennom Kristi himmelfartsdag og 
pinse, Den hellige ånds høytid. Brikkene har falt 
på plass. Gudsbildet er komplett.
Gud er én, men samtidig tre!
Fader, Sønn og Hellig ånd!
Den treenige Gud.

Nå er vi i gang med det «festløse» halvåret.
Treenighetstida.
Det kan kanskje høres litt tråkig, grått og trist ut? 
– Festløst.
En finere betegnelse kan derfor være «veksthalv-
året».
Den liturgiske fargen er grønn, livets farge. Det 
grønne halvåret.
Hver søndag har sine tekster og sitt særpreg, med 
det formål å gi oss et bredest mulig bilde av hva 
og hvem den treenige Gud, Faderen, Sønnen og 
Den hellige ånd er.

Han er ufattelig stor. Han er hellig.  Han ”- bor i et 
lys dit ingen kan komme, - ” 1 Tim 6,16
Men denne hellige, allmektige, ufattelig store Gud, 
har kommet nær oss i sin sønn, Jesus Kristus.
Jesus sa at den som har sett ham har sett Gud!
Jesu soningsverk, som ble fullført ved hans død 
på korset og oppstandelsen, ble vårt grunnlag for 
frelse.
Og budskapet om dette skal ut til alle verdens 
hjørner, det skal like til jordens ende! (Apg 1,8).
Alle må få vite om det! Det er derfor vi har den 
kristne kirke, for å spre evangeliet, de gode nyhe-
tene!
Disiplene skulle begynne i Jerusalem. På pinseda-
gen fikk de det de trengte for å komme i gang!! 
Den hellige ånd kom over dem på en måte som 
ga dem styrke, frimodighet og pågangsmot til å 
begynne å fortelle om alt de hadde hørt og sett 
sammen med Jesus.
Vi skal begynne i Trysil, i Elverum, på Braskereid-
foss, - der vi bor!
Vi snakker om misjon.

Vi har fått noe stort, det største!
Og alle må få vite om det!

GOD SOMMER!
 Thomas Midtsund, vikarierende sokneprest.

Regnbuen
Med sine klare, lyse stemmer skapte sangere 
fra Regnbuen den rette stemningen på 17. mai. 
”Norge i rødt, hvitt og blått” fikk tone ut både i 
Trysil kirke (bildet) og i Tørberget kirke. Kl. 12.00 
ble nasjonalsangen sunget utenfor Tørberget kirke 
sammen med dyktige korpsmusikere fra Vestre 
Trysil. 

Vi tilbyr gravstell
Trysil kirkelige fellesråd tilbyr gravstell som 
inkluderer tre beplantninger pr år – vår, sommer 
og høst. I tillegg sørger vi for vanning, luking og 
ettersyn igjennom sesongen.  
 

Prisen reguleres årlig, og er i 2021 på kr. 1450,-. 
I tillegg kommer en engangsinvestering for van-
ningskasse med jord og nedsetting av denne, så 
fremt det ikke er vanningskasse der fra før.  
 

Hvis du har spørsmål og 
/ eller ønsker å bestille 
gravstell, ta kontakt med 
Trysil kirkekontor
på tlf. 477 75 995. 

Søndag 6. juni
Trysil kirke kl. 11.00
Historisk gudstjeneste

Søndag 13. juni
Nordre Trysil kirke kl. 11.00
Tempo gudstjenest

Støa grendehus kl. 15.00

Trysil kirke kl. 18.00

Søndag 20. juni
Storsvea grendehus kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 11.00

Søndag 27. juni
Plassen kirke kl. 11.00
Ordinasjon Kristine Aksøy

Søndag 04. juli
Ljørdalen kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 11.00

Søndag 18. juli
Søre Osen kirke kl. 11.00

Søndag 25. juli
Tørberget kirke kl. 11.00 
Trysil kirke kl. 18.00

Torsdag 29. juli
Trysil bygdetun kl. 18.00 Olsokmesse

Søndag 01. august
Trysil kirke kl. 11.00 
Flermoen kl. 16.00

Søndag 08. august
Ørnesodden kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste

Rømonysetra kl. 15.00
Friluftsgudstjeneste

Søndag 15. august
Ljørdalen kirke kl. 11.00
Førsteklasses gudstjeneste

Plassen kirke kl. 16.00
Førsteklasses gudstjeneste

Historisk gudstjeneste
søndag 6. juni kl. 11 i Trysil kirke

Bli med tilbake i tid. Ja, helt tilbake til 1780.
Trysils første sokneprest Axel Christian Smith kommer i 
egen person og holder deler av sin egen innsettelses-
preken.
Ordlyden er høytidelig; hentet fra Trysil kirkes egen Alter-
bok fra 1672.
Klokkeren leder menigheten i den gamle klokkerbønnen, 
og sørger ellers for at ingen faller i søvn.
Lyden av trø-orgel vil fylle kirkerommet, og kjente salmer 
fra Landstads salmebok vil lyde.
Trysil kirkes gamle Samarie er restaurert for anledningen.
Ta gjerne med Landstads salmebok og det er artig om du 
har gamle klær.

Medvirkende:

Sokneprest og solist Veronika Johnsen

Organist: Solveig Aunsmo

Smith:
Ole Martin Norderhaug

Klokker: Einar Hyllvang

Arrangeres i forbindelse 
med Åpningsarrangemen-
tet for Trysil Prestegard 
og som en del av Trysil 
kirkes 160-års jubileum.
Ingen forhåndspåmel-
ding. Tilviste plasser.

Velkommen!


