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Lucia i Trysil kirke

Nytt prosesjonskors i Søre Osen

Tirsdag 13.desember blir det Luciamesse i Trysil kirke.
Gudstjenesten starter med at en lysprosesjon med Lucia og
hennes tjenere og stjernegutter som kommer inn i den
mørke kirken. Etter gudstjenesten blir det fakkeltog
gjennom Innbygda og utdeling av lussekatter. Trysil skolekorps og Nybergsund gutte- og jentekorps medvirker. Luciagudtjenesten skjer på tidlig kveldstid.

Et nytt prosesjonskors blir innviet under lysmessa i Søre
Osen kirke sent søndag ettermiddag. Peder Walmsness (89)
hadde ideen til korset, og har tegnet og laget det med hjelp
av Øivind Larsen. Korset er godkjent av biskopen og tas for
første gang i bruk søndag. Ved lysmessa deltar neste års
konfirmanter og Vestre Trysil Skolekorps.

Ny kokebokpris
til Kirsten Winge

ZIPLINE: Allerede høsten 2012 kan det være en stor zipline klar til bruk i
Trysilfjellet.
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ENKLE OPPSKRIFTER: Kirsten Winge finner råstoffet i trysilskogen,
både til sine utsøkte retter og til bøker som gir henne og Trysil ry over
hele verden.
ARKIVFOTO

Hun har gjort det igjen.
Kirsten Winges nyeste
bok er nominert til en stor
kokebokpris.
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jestedøgn.
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SOMMERHEIS: Syklistene skal få heis opp på fjellet.

on gjestedøgn
Hun mener det nå er viktig å
involvere hele Trysil i dette arbeidet.
– Et slik prosjekt er noe hele

Trysil vil dra nytte av, både næringa som er i dag, og kommunen
med tanke på arbeidsplasser, sier
hun.

OLA KOLÅSÆTER
906 71 903
ola.kolaseter@ostlendingen.no

Slik blir Sommer-Trysil
Planene for utviklingen av sommerhalvåret i Trysil består av tre
hoveddeler og har en total kostnadsramme på 75 millioner kroner.
* Naturens fornøyelsespark: Har
en kostnadsrame på 12 millioner
kroner., og innebærer: Zipline,
høydebane, trampolinepark, olabilbane, rodelbane, tubing og
vannaktiviteter.
* Norges Idrettssentrum: Vil
koste 55 millioner kroner. Skal
være et tilbud for både mosjonis-

ter, aktive og eliteutøvere, og
innebærer: Tidligsnø, rulleksi,
fagekspertise
og
multihall.
Idrettssentrumet skal legges til
Trysilfjellet Arena.
* Norges sykkeleldorado: Kostnadsramme på 8 millioner kroner.
Dette innebærer Fjellrunden
på 13 kilometer rundt Trysilfjellet. Her blir det rasteplasser med
grillmuligheter og spisesteder.
Sykkel inn/sykkel ut, med sommeråpne heiser. Løyper for unge,

gamle og proffer.
I dag har Trysil 526.000 gjestedøgn på vinterhalvåret og nærmere 70.000 på sommerhalvåret.
Med disse planene tror DT på
en økning til totalt én million til
2020.
200.000 av gjestedøgnene skal
komme på sommerhalvåret.
– Om dette realiseres vil vi få
ringvirkninger som at anslagsvis
240 sesongarbeidsplasser blir til
helårsarbeid, sier Anne Dorthe
Carlson.

Torsdag fikk suksessforfatteren fra Trysil, Kirsten Winge
(51), hjertelige gratulasjoner
fra presidenten og visepresidenten i Gourmand World Cookbook Awards etter å ha
vunnet i sin kategori i Norge.
«Man tager en elg», heter
Winges nyeste bok, utkommet i høst. Forlaget hennes
meldte boka inn til konkurransen i kategorien «Enkle
oppskrifter». Det er en rekke

andre kategorier, og i hver kategori skal det velges en
vinner.
Det skjer i mars, under den
store kokebokmessen Paris
Cookbook Fair. Prisen regnes
som et OL i kokebokskriving,
og Winge sier hun er stolt over
å bli nominert.
– Jeg synes det er veldig
stort å sitte i Søre Osen og bli
nominert av en jury til å
kjempe blant de beste i verden om en slik pris, sier hun.
Kirsten Winge har ikke
lenger tall på alle priser bøkene hennes har fått.
Bøkene «Man tager et
rådyr» og «Norske bær» er de
som hittil har fått størst oppmerksomhet.

Vil, men får ikke
bli tryslinger
– Det ville vært en fordel
for Trysil kommune om
hytteeiere fikk benytte
hytta som bosted.
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Det sier leder i Trysilfjell Hytteeierforening, Ingun Aalborg
Aas, i forbindelse med en
spørreundersøkelse som er
gjort blant medlemmene.
Aalborg Aas uttalte seg
nylig til Østlendingen om hva
hytteeierne betyr for varehandelen i Trysil. I en e-postkorrespondanse i etterkant av
dette har hun et hjertesukk
omkring motstanden i Trysil
kommune når det gjelder bosetting av hytteeiere.
– I våre dager «bor» vi
mange steder. Noen pensjonister blant hytteeierne kan

tenke seg å bo hele vinteren i
Trysil, men de får ikke lov å
bruke bostedadresse i Trysil,
enda kommunen trenger mer
folk og mer skatteinntekter,
sier Aalborg Aas.
Hun peker på at overføringene fra staten skjer etter
antall beboere.
Aalborg Aas mener kommunen bør revurdere sitt syn
i denne saken. Hun mener
også at den ekspansive utbygginga i Trysilfjellet ikke er
noe hyttebefolkningen har
bedt om.
– Vi ser at hoteller slipper
billig unna mens vi har betalt
våre tilkoplingsgebyrer og
må betale dyrt sammen med
lokalbefolkningen for en ekspansjon som styres av Skistar, sier Ingun Aalborg Aas.

