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Bryllups-

Knettsetra er en attraktiv perle til vielse og fest. Brudeparet Camilla Storsveen Hem 
og Stephan Hem hadde perfekt sommervær på sin drømmedag sommeren 2016.
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– Så klart drømmer noen om winter wonderland, men det er 
også noen utfordringer med et bryllup i vinterkulde. 75% av 
bryllupene i Trysil er sommer- og høstbryllup, forteller Veronica 
Aaneby hos Radisson Blu Resort Trysil, Stine Akre hos Trysil 
Blomster forretning og Elin Wigdel på Knettsetra  

TA MED DEG KJOLEN OG KOM!
Sammen med Kremen Konditori utgjør denne kvartetten 
bryllups planleggerne i Trysil. Samarbeidet går ut på at veien 
fram til alteret skal være så enkel som mulig for brudeparet. 
Førstekontakten hos Radisson Blu er Veronica og på Knettsetra 
er det Elin. Begge har jobbet med grupper og selskaper i mange 
år. Nå loser de brudepar gjennom hele prosessen i mer forma-
liserte former som bryllupsplanleggere.  

–  Går du og din partner med gifteplaner, men vet ikke helt 
hvor dere skal starte, så er en enkel starthjelp dette: Tenk i 
gjennom rammene og skriv ned datoønsker. Med grovplanene 
på blokka kan dere kontakte oss. 

Alt som trengs til et bryllup kan ordnes i Trysil. Nesten alt  
i hvert fall.

– Det eneste brudeparet må ha med er det de skal ha på seg. 
Utover det kan Trysilsamfunnet bidra med alt. Vi skreddersyr 
hele selskapet, sier Stine oppmuntrende. 

UNIKE TRYSIL
Bryllupsplanleggerne gir informasjon om hvor det er mulig  
å vie seg i Trysil og hvor brudeparet skal ta kontakt. 

– Det unike med Trysil er de fine stedene utendørs som er 
 vigslet grunn, forteller Veronica. Du kan gi ditt JA på Knettse-

TeksT Runa eggen

Trysil kan med rette smykke seg med tittelen bryllupsbygd!  
Hvem drømmer vel ikke om et snøhvitt Askepottbryllup en kald og klar vinterdag, 

med lette snøfjoner i lufta? Er det dette det går i? Vi spør bryllupsplanleggerne!

tra, på toppen av Trysilfjellet, ved Skihytta, i nærheten av 
hotellet i Fageråsen og på Trysil Bygdetun i sentrum. Trysil har 
også mange vakre kirker i kommunen. Noen ønsker jo en tra-
disjonell vielse. 

Knettsetra i seg selv er unik. Mange ønsker å ha vielsen og bryl-
lupsfesten i de spesielle omgivelsene som Knettsetra kan by på. 

Elin forteller om par som har besøkt Knettsetra som vanlige 
gjester og som har blitt så begeistret at de spontant har kontaktet 
henne og sagt: «Her vil jeg gifte meg!»  
 
FORDELER MED KORTE AVSTANDER 
Aktørene i Trysil kjenner hverandres produkter godt. De er gode 
til å anbefale det som er rett til hvert enkelt brudepar. Personlig 
rådgivning har høy prioritet!

– Hvert enkelt bryllup er unikt. Det ønsker vi at paret skal føle. For 
at bryllupet skal bli spesielt for de to det gjelder, så spør vi gjerne 
hvor de møttes, hva som er deres kobling til Trysil. De fleste uten-
bygdspar velger Trysil fordi de har vært her mye i oppveksten, 
slekten har hytte her eller at de selv er nye hytteeiere. Noen afters-
ki-par har vi, men ikke så veldig mange, smiler Veronica. 

Stine tar ordet der Veronica stopper. Et godt innarbeidet team!

– Kommer det et brudepar til meg som skal gifte seg på Knettse-
tra, så har jeg all info jeg trenger for å anbefale blomster og pynt. 
Jeg kjenner lokalene, jeg vet hvor brede bordene er, jeg kan omgi-
velsene. Ønsker bruden en vakker blomst i håret, men ikke skal til 
Trysil før selve dagen, så spør jeg hvilken frisør som er booket og 
overtar dialogen med frisøren. Med Kremen Konditori som nær-
meste nabo er det også enkelt å bidra når kaken skal bestilles. 

Denne kvartetten skreddersyr ditt bryllup i Trysil. Fra venstre Elin Wigdel, 
Sonja Grøtli, Veronica Aaneby og Stine Akre.
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TRYSILS FØRSTE SYKKELBRYLLUP!
Flere par har giftet seg på ski. Prest på vei til vielse i fullt slalåmut-
styr har vi sett bildene av. Ser vi snart Trysils første sykkelbryllup?

– Trysil er ei aktiv bygd og vi kan tilby opplevelser og omgivel-
ser som gjør akkurat ditt bryllup annerledes. Så hvorfor ikke 
gjøre en «greie» ut av de flotte stiene i fjellet? Brudeparet på 

hver sin sykkel nedover Magic Moose for eksempel? Ennå er 
ikke dette booket inn, men muligheten er der, ler Elin, Stine og 
Veronica godt. 

Dette er proffe damer, som kan bryllup fra A til Å. I tillegg bidrar 
de med mye latter og glede, som for lett nervøse, vordende ekte-
par er en velsignelse i seg selv! 

Trysils første sykkelbryllup, når ser vi det?  
Det er fullt mulig å sykle med brudekjole og bukett.
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