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Aktuelt  | Notiser

Folkebadinga i Biri

Vi har gleden av å informere om at folkebadinga på 
ungdomsskolen nå er igang igjen.

Fra tirsdag 29. januar er dette tilbudet tilbake i Biri.
Åpent fra kl 17.00 - 21.00.

Velkommen!

Biri Ungdomsskole

Torvild Sveen bidrar her med en quiz fra Biri.

Kan du Biri-historien?

1) Når ble Biri Sparebank etablert?

a) 1874
b) 1857
c) 1869

2) Biri Øverbygd skilag fostret mange gode 
skiløpere, også etter at de gikk inn i Biri IL. 
Men bare en av dem hadde Birkebeinermerket 
i gull. Hvem?

a) Einar L. Engen
b) Ole M. Engen
c) Albert Løkken

3) Kirkebøkene for Biri i perioden 1789-1814 og 
1854-1877 ble ødelagt av en brann i Biri prestegård. 
Når brant prestegården?

a) 13. september 1890
b) 27. august 1881
c) 6. juli 1888

4) Skrinnhagen skole ble først etablert under navnet 
«Biri Præstegjelds Fastskole». Men når ble den åpnet?

a) 19. august 1822
b) 22. april 1839
c) 7. september 1831

5) Bedehuset i Biri Øverbygd ble innviet 1. november 
1894, og kostet 2.036 kroner i datidens kroneverdi 
å bygge. Men hva er navnet på bygningen?

a) Betesda
b) Bethel
c) Solglimt

6) Even Gloppestuen er den siste som ble henrettet 
på Biri, for drapet på sin kone, Gunhild Gloppenstuen. 
Når ble han henrettet av Samson Isberg?

a) 5. mai 1844
b) 16. august 1877
c) 9. november 1860

Biri Quiz

Klubbhuset (Biri Idrettslag)

Har du kjeler og stekepanner 
til overs?

Vi trenger noen pent brukte kjeler og stekepanner 
til kjøkkenet på klubbhytta! 

Kan du hjelpe oss med dette?

Kontakt Nils Kristian på 
mobil 991 51 024
eller mail nkr-br@norgespost.no

7) Når gikk Biri Glassverk konkurs første gang?

a) 1843
b) 1852
c) 1861

8) Biri fikk sitt første forsikringsselskap 
i «Biri-Snertingdal brannkasse». Når ble det etablert?

a) 1832
b) 1842
c) 1852

9) Hvor mange innbyggere hadde Biri og Snertingdal 
samlet i 1865?

a) 5465
b) 4990
c) 3123

10) Øverbygdens Arbeiderparti ble etablert som 
parti 18. juni i 1922 med Even N. Suren som leder. 
Hva heter plassen partiet ble etablert på?

a) Kinn
b) Frydenlund
c) Mikkelstuen

Fasiten finner du litt lenger ned på siden.
Ikke juks nå! 

1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7a, 8b, 9a, 10c
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Grasrotandel ga 
hele kr 181.309 
til Biri IL i 2012

I 2012 fikk Biri IL inn kroner 
181.309,- på Norsk Tippings 
Grasrotandel. 394 spillere har 
gitt sin 5%-andel til Biri IL, så 
også her viser folket i Biri stor 
dugnadsinnsats. 

Biri IL er fortsatt en av klub-
bene i Gjøvik kommune med 
flest givere. Dette er 17.796,- 
kroner mer enn foregående år.

TAKK TIL ALLE DERE 
SOM HAR REGISTRERT 
GRASROTANDEL PÅ BIRI IL!

Fortsatt er det mange som ikke 
har bestemt en mottaker for 
sin andel av det spilte beløpet. 
Klipp ut vedlagt kuppong og 
gi det til noen som spiller spill 
i Norsk tipping, og som ikke 
har registrert sitt spillekort på 
en forening ennå.

NB! Disse ekstra midlene, 
som faktisk tilsvarer nesten 
dobbelt så mye som vi tar inn 
i medlemskontingent i løpet av 
et år, medvirker til at gruppene 
i idrettslaget kan konsentrere 
seg om aktiviteten og tilbudet 
til medlemmene, istedet for å 
være med å dekke inn driften 
av anleggene. Disse pengene 
er også til god hjelp til å holde 
medlemskontingenten på et 
meget lavt nivå.

NB! Husk at din 5%-andel 
ikke går utover din premie, 
eller innsats. Hvis du ikke 
registrerer spillerkortet på 
en ideell organisasjon så går 
pengene til Norsk tipping sin 
fordelingspott.

Magnar Linnerud
Leder, Biri IL
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Leder i innsamlingskomiteen, Hanne 
Østby Velure synes dette er et fint tiltak. 
– Det er noe som har blitt gjort tidligere 
også, kan hun fortelle, - og det med 
rimelig godt besøk. 

For et par år siden hadde vi morsdags-
pub kvelden før morsdagen, vi hadde 
også tenkt det i fjor, men den måtte 
vi av forskjellige årsaker avlyse. Ifølge 
Østby Velure har det vært en del fore-
spørsler etter å få i gang morsdags-
restauranten igjen, og ettersom komi-
teen så det litt for heftig å lage både 
pub og restaurant samme helg, valgte 
de i år å gå for søndagens restaurant.

God mat
Det er en av bygdas egne kokker som 
står for maten – Robert Leulier vil i år 
stå for rettene, sier Østby Velure, - 
og årets meny er to retter, lasagne og 
gryterett. Hver vil koste hundre kro-
ner pr. porsjon, reklamerer hun, - og 
selvsagt blir det kaffe og kaker også. 

Og brus for de minste. – Jeg tror jam-
men vi kan love marsipankake denne 
gangen, smiler hun, - hjemmelaget 
og god. Ja kanskje fastelavensboller 
også, siden fastelavenssøndag faller 
sammen med morsdagen. Hun håper 
at alle gleder seg like mye som henne 
og resten av innsamlingskomiteen. 
– Vi skal gjøre vårt for at dette skal bli 
en minneverdig morsdag for både store 
og små.

Et godt år
Samfunnshuset Strandheim har lagt 
bak seg et godt år. – Vi er i hvert fall 
storfornøyd med pengene vi har samlet 
inn, rundt 60.000 kroner har det blitt i år, 
de kommer godt med, sier Østby som 
også roser styret for samfunnshuset og 
alt dugnadsarbeidet som har blitt lagt 
ned.

Både nytt fyringssystem og nye toal-
etter har kommet på plass. – Vi har et 
aktivt og godt styre som har gjort mye 

for Strandheim i særdeleshet og bygda 
generelt, sier Østby Velure.

Morsdag
- Vi konsentrerer oss nå om å få 
søndagens morsdagsrestaurant i havn, 
sier hun. – Men jeg kan jo fortelle at det 
jobbes hardt i komiteen for blant annet 
å få til flere quizkvelder gjennom året, 
betror hun. – men hvordan det går, er 
litt usikkert, for denne komiteen som er 
i jobb nå går av ved årsmøtet. I hvert 
fall de fleste av oss. – Men aller først 
inviterer vi både biringer og strandinger 
til morsdagsrestaurant nå søndag 10. 
februar mellom kl. 14-17. Ta med a’mor 
og kom da vel, oppfordrer hun.

TORE FEIRING 
TEKST OG FOTO 

BIRISTRAND: Det er høy aktivitet på Strandheim, samfunnshuset på Biristrand. En særdeles 
aktiv innsamlingskomite hviler ikke på laurbærene etter suksessen med strandingsballet 
i januar. Kommende søndag inviterer de til morsdagsrestaurant.

Morsdag på Biristrand
RESTAURANT: Søndag inviterer strandingene til morsdagsrestaurant på Strandheim. Bildet 
er fra årets strandingsball hvor nærmere 90 glade strandinger og noen biringer var tilstede 
og gjorde  kvelden til en morsom opplevelse.

LOVER GOD MAT: Hanne Velure Østby, leder av innsamlingskomiteen for Strandheim, lover 
lasagne og gryterett til de som kommer til morsdagsrestaurant. – Jeg håper det blir fullt hus, 
sier hun og ønsker både biringer og strandinger velkommen.



morsdags
RESTAURANT

Strandheim, Biristrand
søndag 10. februar
kl. 14.00 - 17.00

Meny:
Lasagne 
kr. 100,-
Gryterett m/ris 
kr 100,-

I kiosken selges marsipankake,
kaffe og brus.

Hjertelig velkommen! Hilsen Innsamlingskomiteen Strandheim.

Ta med a´mor på restaurant på morsdagen! 
Vi ønsker hjertelig velkommen til:

Bassenget på 
ungdomskolen er 
åpnet igjen
Bassenget på ungdomsskolen har som kjent vært stengt siden desember 2011. 
Bassenget er ferdig oppusset og tirsdag 29. januar startet den offentlige badinga 
opp igjen. Folkebadet er nå åpent hver tirsdag mellom kl. 17:00 og kl. 21:00

Badinga er bemannet av to badevakter og en billettør. 

Badevaktene og skolens ledelse oppfordrer de badende til å bruke 
badehette. Dette er hensyn til hygiene og driften (rensing) av bassenget.

Etter vinterferien komme prisene til å øke litt. Prisene vil etter dette samsvare 
med prisene andre steder i kommunen.

Bassenget er stengt i skoleferier.

Velkommen!

morsdags
RESTAURANT

Strandheim, Biristrand
søndag 10. februar
kl. 14.00 - 17.00

Meny:
Lasagne 
kr. 100,-
Gryterett m/ris 
kr 100,-

I kiosken selges marsipankake,
kaffe og brus.

Hjertelig velkommen! Hilsen Innsamlingskomiteen Strandheim.

Ta med a´mor på restaurant på morsdagen! 
Vi ønsker hjertelig velkommen til:
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legge til rette for sammenhengende 
gang- og sykkelveg mellom Dale og 
Nordre Myre. 

Framdrift
Dersom Statens vegvesen tidsplan 
holder stikk, ser den videre framdrifts-
planen slik ut:

- Høringsfrist for planprorgrammet: 
6. mars 2013
- Vedtak av planprogram: Mars 2013
- Forslag til reguleringsplan til offentlig 
ettersyn: Uke 14-15
- Offentlig ettersyn på reguleringsplan: 
Uke 15-21
- Revisjon av plan, vegvesenets forslag: 
Uke 22-23
- Sluttbehandling av reguleringsplan: 
Juni 2013
- Byggeplanlegging og grunnerverv: 
Juli 2013-Oktober 2013
- Byggeperiode: 
November 2013-Juni 2014

Statens vegvesen varslet i slutten av 
januar oppstart av planlegging av gang- 
og sykkelveg på to strekninger langs 
fv. 330 på Biristrand. Hensikten er å be-
dre sikkerheten for myke trafikanter på 
strekningene fra Dale til Biristrand skole 
og fra Strandheim til Nordre Myre.

Etter mekling
Gang- og sykkelvegen kom i stand etter 
mekling mellom kommune, fylkesmann 
og fylkeskommune. Det skal planlegges 
for bygging av ny gang- og sykkelveg 
på en strekning som mange elever 
bruker til og fra skolen på Biristrand. 
Gang- og sykkelvegen skal legges 
parallelt med fv. 330. 

Gang- og sykkelvegen blir en direkte 
utvidelse av eksisterende kjøreveg, 
men det vil bli en trafikkdeler på en 
meter med rekkverk mellom bilvegen 
og gang- og sykkelvegen. 

Planprogrammet for gang- og sykkelveg 
langs fv. 330 fra Dale til Biristrand skole 
og fra Strandheim til Nordre Myre ligger 
ute på offentlig høring i perioden 
25. januar til 10. mars 2013.

Informasjonsmøte
I forbindelse med denne høringen 
holdes ett åpent informasjonsmøte på 
Biristrand skole onsdag 13. februar fra 
klokken 18.00 til 20.00.
 
Gang- og sykkelvegstrekningene tar 
utgangspunkt i Biristrand skole og 
strekker seg ca. to kilometer i hver 
retning fra denne. Ny gang- og syk-
kelveg forslås lagt på samme side som 
eksisterende gang- og sykkelveg, på 
vestsida av fv. 330. Det utarbeides 
reguleringsplaner for to delstrekninger: 

• Dale - Biristrand skole:
Denne strekningen ligger sørvest for 
skolen, og dekker bebyggelse langs 

fv. 330 på en strekning på cirka to 
kilometer. I sør avsluttes gang- og 
sykkelvegen ved Dalebekken. I nord 
knyttes den nye gang- og sykkelvegen 
til eksisterende gang- og sykkelveg 
ved Coop Biristrand. 

• Strandheim - Nordre Myre: 
I sør knyttes den nye reguleringsplanen 
til eksisterende reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg ved fv. 170 Åsro-
vegen. Planen strekker seg nordover til 
adkomsten til Biristrandvegen 774-792 
nord for Nordre Myre. 

Mellom disse to strekningene er det 
en eksisterende gang- og sykkelveg-
strekning fra Coop Biristrand til 
Røstesvingen. Mellom Røstesvingen 
og Åsrovegen er det en eksisterende 
reguleringsplan som viser gang- og 
sykkelveg. 

Samlet vil de nye planstrekningene altså 

TORVILD SVEEN 
TEKST OG FOTO 

Går alt etter planen starter arbeidet med en ny gang- og sykkelveg på Biristrand 
i november. I juni 2014 står fire kilometer ferdig.

Arbeidet med gang- og 
sykkelvegen starter opp
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Det er nå andre sesongen vi er med, 
og vi har allerede vært og fartet rundt 
omkring i Hedmark og Oppland. Vi 
spiller i Isbjørnserien som betyr at vi har 
ei spillehelg i mnd, men det varierer om 
det er lørdag eller søndag. På kamp-
dagen har vi 3 kamper. Da spilles det 
to omganger på et kvarter, tvers over 
håndballbanen, med 4 spillere der den 
ene er målvakt som er med i angrep. 

Vi er godt i gang med sesongen i år og 
vi vinner, taper og spiller uavgjort, mest 
seire selvfølgelig.

Det har vært en fast gjeng over disse 
to årene, men vi vil gjerne ha med flere. 
Så det er bare å møte opp på våre 
treninger. Vi trener for tiden i den nye 
flotte gymsalen på Biri hver tirsdag kl. 
17.30–18.30. Der er det oppmerket 
håndballbane. Og snart håndballmål på 
plass. Vi ønsker oss veldig en stor flott 
håndballhall! Det hadde vært noe for 
Biribygda!

Det er en herlig gjeng å få lov til å være 
trener for. Vi har mest lek og moro, men 
med litt blod, tårer og svette. Jentene 
er treningsvillige og lærevillige, og det 
er et godt utgangspunkt. Nå har de 
såvidt begynt å kjenne på at en skal bli 
sliten og få litt vondt i nærkampene på 
håndballbanen. Fremgangen er for-
midabel fra for ett år siden, da vi telte 
høyt en-to-tre skritt for så å stoppe opp 
og tenke og se og kaste videre, til nå å 
snappe ballen og med fart løpe oppover 
bana og å skyte den i mål, det er rett og 
slett knallbra. 

Håndball er gøy!

Hilsen en kjempefornøyd trener 

Gry Haugelien

GRY HAUGELIEN 
TEKST OG FOTO 

Som de fleste (på Biri) har fått med 
seg har vi startet håndballgruppe. 
Jeg vil fortelle om de herlige flotte 
jentene som spiller på jenter 8.

Glade 
håndball-
jenter 
på Biri
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vil ha dette arrangementet som fast 
arrangement årlig.

Strandenga har muligheter – vi må bare 
gripe sjansen når vi har den!

Velkommen til Strandenga, og besøk 
gjerne vår hjemmeside www.strand-
enga.no, samt vår Facebook-side (du 
finner den via www.strandenga.no).

Selv om det vinterstid er stille og rolig 
på Lions Strandenga, betyr ikke det 
at ting ikke skjer. I løpet av våren vil 
Lions ha etablert offentlig tilgjengelig 
toalett/dusj – som kan brukes av de 
som «frekventerer» stranda og fri-
området. Dette prosjeket har vi «arvet» 
fra Biristrand Vel.

Ellers har vi så langt i januar mottatt 

flere uker med bestillinger på leirer 
og opphold til sommeren. Og vi jobber 
målbevisst for at denne fantastisk flotte 
eiendommen virkelig skal bli brukt 
som leirsted for barn og ungdom, og 
som et «ressurssenter» for lokalmiljøet 
i vårt område.

Lions har i mange-mange år arrangert 
leir for funksjonshemmede på Beito. 

Av forskjellige årsaker – bl.a. at «leir-
stedet» er reorganisert eiermessig, 
er det ikke lenger aktuelt å arrangere 
denne leiren flere ganger på Beito. 

Vi jobber derfor konkret, sammen med 
Honne Kurs og Konferansesenter, 
med å flytte dette arrangementet til 
Strandenga/Honne. Og blir det 
resultatet, forventer vi at vi fra 2014 

HARALD EIKREM TUSVIK 
TEKST OG FOTO Lions Strandenga «i farta»
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Vi er godt i gang med skitreninger både 
for de minste (skilek) og de eldste. Utfra 
stemningen jeg har blitt fortalt og sett 
på noen av treningene jeg har vært på 
så er dette veldig velkomment for barn 
og unge i Biri.

De eldste ble nok i starten litt over-
rasket over hvor tøft det er å trene 
skikkelig på ski. Det har blitt noen tunge 
økter for disse, men motivasjonen for 
de som deltar er høy, så de kommer 
tilbake uke etter uke.

Når det gjelder de minste er det mye lek 
og moro, og de minste synes dette er 
gøy og kommer tilbake uke etter uke.

Dessverre har vi enkelte mandager hatt 
det litt for kaldt, slik at treningene har 
blitt avlyst. Dette varsles normalt på 
WEBsiden og for noen kanskje litt sent. 
Dersom dere som det siste dere gjør 
før dere kjører de håpefulle på trening 
sjekker www.biriil.no på ski og friidrett 
sine sider, så vil eventuelle avlysingner 
stå der.

MARTIN K. SVEUM 
TEKST OG FOTO 

Skitreninger

Her legges også resultatene ut etter 
hvert klubbrenn. 

Følg med for info.

Dessverre måtte vi avlyse et klubbrenn 
så langt i vinter grunnet kulde. 

Info legges ut på nettsidene våre. Før 
et av klubbrennene ble det også lagt ut 
info (litt sent) om at det var mulig det 

kunne bli avlyst, men at dette først ville 
bli bestemt ved påmeldingsstart. Da det 
var –14,8 grader ved påmelding valgte 
vi å kjøre klubbrennet. Det var nok ikke 
alle som fikk med seg dette, så på 
dette rennet var vi litt færre enn vanlig. 

Jeg oppfordrer derfor til at dere sjekker 
sidene våre. Dersom dere som det siste 
dere gjør før dere kjører de håpefulle på 
klubbrenn sjekker www.biriil.no på ski 
og friidrett sine sider, så vil eventuelle 
avlysninger stå der. 

Klubbrenn

teller inn mot årspremieringen mot antall 
klubbrenn man deltar på.

Husk derfor at datoen for 
Klubbmesterskapet er 20. mars! 
Det er faktisk muligheter for at vi får 
besøk den kvelden også.

Klubbmesterskapet var først satt opp 
til 9. mars 2013. Dette kolliderer med 
IngaLåmi på Lillehammer, og vi vet at 
det er en annen barne- og ungdoms-
organisasjon som har planlagt en tur dit 
for sine medlemmer. 

I og med at mange av våre skiutøvere 
også er medlemmer der har styret valgt 
å flytte klubbmesterskapet, slik at flest 
mulig får deltatt. Og i og med at vi 

allerede også har måtte avlyse et 
klubbrenn har vi valgt å flytte 
klubbmesterskapet til et av klubb-
rennene, og la klubbmesterskapet inngå 
som del av antall klubbrenn opp mot 
premieringen ved årsslutt.

Klubbmesterskapet blir 20. mars, og 
mer info kommer på våre hjemmesider 
www.biriil.no på ski sine sider. 
Klubbrennet denne kvelden utgår.

Priser blir som på vanlige klubbrenn, 
så det betyr at de som har betalt for 
hele året deltar uten ekstra betaling 
på Klubbmesterskapet. 

Klubbmesterskapet er for alle som 
deltar på ski i Biri og som ikke represen-
terer annen klubb. Selvsagt vil de som 
representerer en annen klubb kunne 
delta, men de blir ikke premiert i tråd 
med klubbmesterskapet, men rennet 

Klubbmesterskap på ski den 20. mars
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ungdomsskolen, har en tatt et tak for å 
bedre skolehverdagen for mange.
– En god skole vil også være en fordel 
når folk skal vurdere hvor de skal bo-
sette seg. Ved å legge til rette for en ny 
skole, er vi også med på å legge til rette 
for bedre læring, sa Iddberg som over-
rakte et Gjøvikglass i gave til rektoren 
som et symbol. – Skolen ellers er jo 
også en stor gave, sa ordføreren.

Gaver til alle
Skolesjef Anne Margrethe Lund sa hun 
var rørt over det som ble presentert på 
Biri. For det første var hun fornøyd med 
både lokaler og fargevalg, men for en 
skolesjef er det faglige og pedagogiske 
for så vidt det viktigste.
– Her på ungdomsskolen foregår det 
mye godt utviklingsarbeid, og jeg er 
sikker på at det vil dere fortsette med, 
sa Lund, som også hadde med seg en 
gave til både lærere og elever. Lærerne 
fikk 7 000 kroner til noe de mente sko-
len skulle ha, mens elevrådet også får 
tilført 7 000 kroner som kan brukes til 
tiltak for alle elevene.
Skolen fikk også en annen gave, fra 
prosjektleder Einar Rørvik i Sweco. Et 
gavekort som vil gi skolen en spinning-
sykkel ble overrakt på tampen av en 
flott dag ved Biri ungdomsskole.

Halvorsen ankom Biri etter å ha vært 
på et besøk ved Høgskolen i Gjøvik. 
Der startet elevene ved Biri ung-
domsskole med en sang fra årets revy 
«We will rock BiriU». 

Rektor Hilde Dahl Lønstad fulgte opp 
med gode ord om hvordan prosessen 
hadde vært de siste årene med bygg-
ingen. Samarbeidet med byggherre, 
entreprenører og andre har gått smerte-
fritt, og resultatet har blitt en skole 
til mellom 84 og 85 millioner kroner.

Et bygg for læring
Første byggetrinn var ferdig i fjor og 
ble markert da, mens nå er også 
svømmehallen og spesialrommene klare 
til å tas i bruk. Dermed har Biri fått et 
praktbygg!

Statsråd Kristin Halvorsen sa hun var 
opptatt av at Biri-ungdommen har fått 
et bygg som nå bygger opp under 
læring og trivsel. – Det er ingen tvil om 
at der man trives, lærer man mer. Jeg 
ser skolen har fått mange smarte 
løsninger, sa Halvorsen, som også fikk 
en guidet tur på skolen.

Hun sa videre i talen at det er tatt grep 
for at mange elever skal få et mer men-
ingsfylt innhold ved ungdomsskolene.
- Ved ungdomsskolen på Biri har det 
blitt valgfag, prosjektet NY GIV gjen-
nomføres og vi har fått praktiske fag. 
Heldigvis er det mange som forstår at 
elever blir mer motivert og yter mer 
når de har noen valgmuligheter, sa 
Halvorsen, som også hadde en hilsen 
til lærerne.

Viktige lærere
– Læreren er en helt sentral faktor for å 
styrke elevenes læring. Vi satser både 
på rekruttering til læreryrket og en 
forbedret lærerutdanning, og kom-
petanseutvikling for de lærerne som er 
i skolen. Jeg synes det er bra å ha fått 
innblikk i hvordan lærerne ved Biri gjør 
det, og jeg synes det vitner om at det 
her er en gjeng som står på og gleder 
seg over at de kan være med og legge 
til rette for ungdommens framtid, sa 
Halvorsen.

Elevene ved Biri ungdomsskole hadde 
laget maten som ble servert i pausen, 
og også dette var imponerende trakter-
ing! Her var det tapas i mange sorter 
og en kvadratmeter stor marsipankake 
som ble spist så fort at en skulle tro 
det var varme wienerbrød som stod på 
menyen.

Fin fest
Statsråd Halvorsen dro videre til åpning 
av Gausdal videregående skole, men 
festen fortsatte for de andre frammøtte.
Elevene sang fire nye sanger, med flotte 
solistprestasjoner. Deretter var det ord-
fører Bjørn Iddberg som holdt en tale, 
der han også roste det som var gjort på 
Biri. Med bygging og rehabilitering av 

TORVILD SVEEN 
TEKST OG FOTO 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var imponert over den nye ungdomsskolen 
på Biri da hun åpnet den fredag 25. januar.

Stor stas da ungdomsskolen ble åpnet

Rektor Hilde Dahl Lønstad ved Biri Ungdomsskole i samtale 
med kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
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Planene videre er musikkbinge og en 
utescene for konserter/teater.

Samarbeid med NORB
Biri Fritid har inngått et samarbeid med 
NORB og de har søkt om midler for 
finansiering via forskjellige instanser 
som gjennom sin virksomhet er med og 
bidrar til ildsjel-prosjekter i det ganske 
land. Det er et ønske å lage parken 
etter reglene for universell utforming. 
Og noen av midlene er omsøkt nettopp 
for dette formålet.

Biri Fritid er en samling av frivillige ild-
sjeler som engasjerer seg for å få til en 
aktiv fritid for barn og ungdom i Biri. 

Er det noe du lurer på, eller om du vil 
melde deg til tjeneste kan du ta kontakt 
med Morten Strandengen.

Gode råd
Designprosessen ble innledet med 
bistand fra Norsk Organisasjon for 
Rullebrett, NORB (www.norb.no). 
Det var kjendisen Fritjof Krogvold i 
Skatelogic som kom til Herredshuset for 
å holde et brukerinvolveringsmøte. Han 
skal på bakgrunn av det som kom fram 
på møtet prosjektere parken. Det borger 
for en riktig bra og spennede skatepark. 
Her kom nesten 40 unge og voksne 
sammen for å sette ned drømmer på 
papiret om hvordan en skatepark skal 
se ut og hva den skal inneholde.
 
Det var de unge som hadde innspillene 
om hvordan det skulle være, og de 
voksne overlot til proffene å gi innspill 
om utformingen. Det var stor aktivitet 
rundt bordene, der vi ble oppfordret 
til å komme med ønsker om hva en 
skatepark bør inneholde. Her ble det 
tegnet trapper, rails og curbs i rett 
målestokk, og kvelden ble meget 
utbytterik. Utgangspunktet var design 

av skateanlegg på ca 400 kvm. 
Materialvalget er plasstøpt betong med 
noe beslag, rekkverk og detaljer i stål 
og granitt. Anleggets hovedfunksjon 
er et såkalt «street» skateboardanlegg.  
Heldigvis er dugnadsånden på plass så 
det ble servert kaffe til de voksne som 
kunne sette seg ned å planlegge å være 
med på dugnaden til å sette i stand 
Furuparken til en mer aktiv fritid for 
de som ikke er med i organisert idrett. 
Lions Biri har vært med og støttet dette 
forprosjektet med kr 19.000,-.

200.000 fra Gjensidigestiftelsen
– Vi slutter aldri å la oss imponere over 
både dugnadsviljen og lokale ildsjeler 
som ønsker å stille opp for sine lokal-
miljøer, sier Ellen Krageberg, en av de 
lokale tillitsvalgte i Gjensidigestiftelsen.  
Søknadsbeløpene varier fra 5.000 
og opp til flere millioner kroner, og 
i år har vi prioritert forebyggende og 
aktivitetskapende prosjekter for barn og 
unge. Gjensidigestiftelsen har tildelt 

5,7 millioner til 25 ulike prosjekter 
i Oppland. Det betyr at mange ildsjeler 
og frivillige organisasjoner kan glede 
seg over en hyggelig gave. Initiativet 
fra Biri Fritid, prosjektet med å skape liv 
i Furuparken, er en av prosjektene som 
har fått støtte fra stiftelsen. 

Jubelen sto i taket da sjekken ble over-
rakt representanter for barn og ungdom 
i Biri. Vi i prosjektgruppa vil, på vegne 
av alle som i fremtiden vil ha glede av 
en nærmiljøpark i Biri, rette en stor takk 
til Gjensidigefondet!

Vegen fremover
Det er Gjøvik kommune som i dag eier 
Furuparken, som er et fint grøntområde 
på andre siden av vegen ved Biri 
Ungdomsskole. I dag preges Furu-
parken av liten aktivitet. Planen er at 
skatedelen av parken prosjekteres 
og bygges i første trinn. Deretter 
vil parken få innslag av forskjellige 
husker, vipper, et bordtennisbord i stein. 

MORTEN STRANDENGEN 
TEKST 

Biri Fritid planlegger å etablere en skatepark i Furuparken. Tirsdag 22. januar var det åpent 
møte på Biri herredshus om saken.

Åpent møte om skatepark i Furuparken

Illustrasjon laget av NORB. Et lignende anlegg er planlagt i Furuparken i Biri. Dette bildet viser området i Furuparken hvor selve skateparken skal ligge.
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Flyfoto og illustrasjonstegning fra Furuparken i Biri. Her ser vi både hvordan 
den planlagte skateparken og andre installasjoner er ønsket plassert.
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Døtrenes kveld
Og gledet oss gjorde han og Biristrand 
Musikkforening. Etter å ha gitt oss 
mange overraskelsen i forhold til jazz 
og croonerrepertoar, solister og gjester, 
alt fra salmer til Bo Kaspers, gjensto en 
liten reise inn i bluesens verden. «Still 
got the Blues» sies å ha vært med på 
å revitalisert bluesmusikken og gjort 
den populær blant den store hop. 
Gary Moore ble i hvert fall revitalisert 
etter å ha skrevet og framført denne 
nydelige bluesballaden. Gary Moore 
som startet bandet Skid Row i 1970, 
ble etter hvert kåret som en av de nye, 
store gitarheltene før han ble med i Thin 
Lizzy som gitarist i 1973 sammen med 
kompisen Phil Lynott. Utover 70-tallet 
ble det litt stillere rundt ham til «Still got 
the blues» kom i 1990.

Men hvordan løste så Biristrand 
Musikkforening dette? Som dirigent 
Lister sa det: - Jeg hadde lyst til å kutte 
ut låten til denne konserten, men så ble 
det nevnt at vi hadde en gitarist i egne 
rekker som kunne prøve seg. Og Sven 
Marius Pedersen, korpsets yngste-
mann, viste seg å være genial på gitar, 
roste Lister. Og det gir vi ham rett i. 
Gary Moores ballade ble utmerket frem-
ført, her gjorde også korpset sin beste 
innsats, både utførelse og arrangement 
passet som hånd i hanske.

Likevel, med Ellen Andrea Wang, datter 
til «Pastor Wang», Listers datter Maria 
og nevnte Sven Marius på gitar ble det 
døtrenes og de unges kveld i Biri kirke.

Men før fylkesmannens ankomst hadde 
musikkforeningen med solister loset 
oss gjennom halvannen time med 
jazz- og croonerlåter hentet fra øverste 
hylle. Godt hjulpet av Pastor Wangs 
kvartett som jazzet opp Landstads 
salmebok og salige Aage Samuelsen. 
En kvartett bestående av fylkeskultur-
sjefen i Oppland, Roger Johansen på 
trommer, selvsagt Øystein Wang bak 
flygelet og en av norsk jazz sine nye 
stjerner, Harald Lassen på saksofon. 
Og sist, men ikke minst Ellen Andrea 
Wang på kontrabass. Et utrolig talent 
som burde ha mange spennende år 
foran seg. Ingen overdrivelse å si at 
hun bar det meste av kvartettens fire 
låter. (Fylkeskultursjefen viste seg også 
å ha drag på trommene, artig at vi har 
fått en såpass hardtslående mann borti 
fylkeskommunens hus.) Det ble likevel 
et vel langt innslag for undertegnede, 
salmer blir sjeldent det mest spennende 
uansett hvor dyktige musikere som 
fremfører det.

Croonerjente
Biristrand Musikforening hadde alliert 
seg med dirigent Nils Erik Listers datter, 
Maria Lister Midtrød som solist, hun 
ga oss et par croonerlåter og mer 
tradisjonelle jazzlåter. «Fly me to the 
moon» som Bart Howard skrev i 1954 
er blitt allemannseie takket være Frank 
Sinatra. Maria Lister Midtrød fremførte 
den på utmerket måte, hun virket mer 
komfortabel med croonerattituden enn 
som jazzsangerinne. Likevel var hun 
med på å sette stemningen og å gjøre 
kvelden litt utenom det vanlige. 
Konferansier Torvild Sveen virket i hvert 
fall en smule sjarmert og loste ellers 

publikum godt gjennom kvelden med 
morsomheter fra Biri Øverbygd.

Kongens fortjenestemedalje
De skal ha det, Biristrand Musikk-
forening, de er modige i valg og 
arrangement av låter. Mange ligger 
et stykke unna det man kan forvente 
av et amatørkorps. Det kan de nok 
takke dirigent Nils Erik Lister for. 
Takket ble også han på behørig og 
overraskende vis. For her dukker fylkes-
mann Kristin Hille Valla opp og nærmest 
sjokkerer alle med å overrekke Lister 
Kongens fortjenestemedalje. – Jeg har 
kommet hit på vegne av Kongen for å 
hedre deg, var hennes åpningsreplikk, 
og en svært så overrasket dirigent 
måtte ta et ekstra støtteskritt da han 
skjønte hvor dette bar. 

I musikkens tjeneste
Nils Erik Lister har vært en foregangs-
mann i Gjøvikdistriktets musikkmiljø 
gjennom 60 år. Han gjorde et musikalsk 
nybrottsarbeide med å starte landet 
første tensingkor, han har dirigert en 
rekke kor og korps i distriktet. Alt dette 
basert på frivillighet og et brennende 
engasjement, som fylkesmannen sa det. 
– Nevnes bør også Listers evne til å 
tilpasse seg de stadig skiftende ønsker 
og trender som dukker opp ettersom 
årene går, sa hun videre. En tydelig 
rørt og overrasket dirigent takket for 
utmerkelsen, han visste godt hvor 
høye kriteriene er for å få Kongens 
fortjenestemedalje kunne han fortelle, 
- selv har jeg gjennom alle disse 
årene hatt stor glede av å glede andre, 
avsluttet han.

TORE FEIRING 
TEKST OG FOTO 

Rundt 150 publikummere overvar Biristrand Musikkforenings noe sene nyttårskonsert 
i Biri kirke 27. januar. Riktig stas ble det da fylkesmann Kristin Hille Valla entret kirkegulvet.

Døtrenes kveld i Biri kirke
KOMMENDE STJERNE: Ellen Andrea Wang imponerte stort på kontrabass sammen med de 
andre i Pastor Wangs Kvartett. En kommende stjerne på jazzhimmelen og en drøm for hvilket 
som helst rockabillyband.

KVELDENS SOLIST: Maria Lister Midtrød viste seg å være litt av en crooner. Sammen med 
Biristrand Musikkforening skapte hun søndag kveld Biri kirke om til en brennhet jazzbule.

OVERRASKELSE 1: Dirigent Nils Erik Lister fikk utdelt Kongens fortjenestemedalje av 
fylkesmann Kristin Hille Valla. Samtidig fikk han en invitasjon til slottet.
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• DIESEL
• PARAFIN
• FYRINGSOLJE

OLJESERVICE
Kjell A. Bergum & Bjørn E. Skogli

Ring din lokale forhandler på 911 25 259 

Trenger du olje til traktor, frostvæske 
og fett så har jeg det på lager.

Rask levering!

OVERRASKELSE 2: Han spiller egentlig kornet, Sven Marius Pedersen, men så viste det 
seg at han kanskje burde satse på gitaren. Hans fremførelse av Gary Moore sin bluesballade 
Still Got The Blues var imponerende.

ØVERBYGDING: Kveldens konferansier og vara-
ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen, la aldri skjul på at han 
er født og oppvokst i Biri Øverbygd.

KVELDENS VERTER: Biristrand Musikkforening gjennomførte sin nyttårskonsert med overraskende repertoar og friske arrangementer.
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• Kasserer Paul Bue (1911-1920)
• Filialkasserer Lars Kalbakken (1918-
30)
• Kasserer Leiv Bue (1920-39)
• Kasserer Arne Enge (1939-1945)
• Kasserer Ivar Taraldsrud (1945-1981)

Den første tiden hadde styret (for-
mannskapet) ett fast møte i måneden, 
der de fattet vedtak om bevilgning 
av lån til bankens kunder. To ganger 
i måneden møtte kundene opp for 
å få utført sine forretninger. Det var en 
ansatt kasserer og to av formannska-
pets medlemmer som sørget for dette.

Banklokalene
I begynnelsen hadde banken sine møter 
på «Fastskolen», det som var forløperen 
til Skrinnhagen skole, i stuen til lærer-
boligen. I 2. etasje på bygningen lå 
klasserommet til elevene. Men stuen 
var også stedet for all kommunal virk-
somhet så sent som fram til 1896. 

Da den nye Skrinnhagen skole ble 
bygget på starten av 1890-årene, 
inngikk man en avtale om at banken 
skulle ha tilhold i to rom der. Men 
snart ble skolen for liten for elevene, 
og banken måtte flytte ut.
 
I 1919 kjøpte man så våningshusene 
på Erdman von Enzbergs eiendom 
Elverhøi på Biri for 57.000 kroner. Da 
hadde banken altså hatt sine møter der 

Biri Sparebank var den femte av 27 
sparebanker i Oppland som ble opp-
rettet i i siste halvdel av 1800-tallet og 
de første tiårene på 1900-tallet. 

I 1855 startet arbeidet med å etablere 
en bank for Biri. Det var Anders Lys-
gaard d.y., pleiesønn av Eidsvolls-
mannen Anders Lysgaard, som tok 
initativ overfor formannskapet i Biri. 
Lysgaard den eldre hadde i 1820-årene 
opprettet «Det Lysgaardske legat for 
fattige i Birid», og det var grunnkapital-
en fra dette fondet som var grunnlaget 
for sparebanketableringen. 

En bank ser dagens lys
I første omgang var ikke dette nok, og 
en arbeidet derfor fra Lysgaards side 
videre med planene. 4. oktober 1856 
hadde formannskapet i Biri et møte, 
der et brev fra Anders Lysgaard d.y. 
ble lagt fram. I brevet tok han til orde 
for en sparebank for Biri og omegn. 
Formannskapet sluttet seg så til dette, 
med følgende protokoll fra møtet:

«Beslutninger: 
a. En sparebank forsøges oprettet 
for Biri Præstegjæld. 
b. En Komite bestaaende af 5 Medlem-
mer udvælges for at udarbeide Plan for 
Sparebanken, samt forsøge tilveiebragt 
et Grundfond, enten som uopsigeligt 
Laan paa længere Tid, eller som Gave. 
Til Komite Medlemmer valgtes derpaa 

Enstemmig: A. Lysgaard, F. Semb, 
A. Berg, S. Ekkeren og Ole Brænd-
haugen. Disse Mænd anmodes vel-
villigen om snarest muligt at udføre 
det dem paadragne Hverv og derefter 
at indsende den udarbeidede Plan til 
Kommunalbestyrelsen. Forhandlingene 
hermed sluttet.»

Planen for den nye banken ble opprettet 
6. juni samme år av formannskapet i Biri 
og approbert av Finansdepartementet 
15. august.
 
Formålsparagraf
Bankens plan hadde 18 paragrafer, der 
§1 har slik ordlyd:
«Denne Sparebank, som er grundlagt 
ved et Sammenskud som Gave af 
410 Spd. og ved i 5 Aar rentefrit og 
uopsigeligt Indskud av 217 1/2 
Speciedaler, er oprettet for at virke 
som en almengavnlig Indretning - 
fornemmelig for Biri Præstegjæld - 
og skal bestyres i Overensstemmelse 
med følgende nærmere Bestemmelser: 
• Ved Modtagelse og Forrentning 
af Indskud i smaa Beløb at give især 
Tjenestefolk og Arbeidere en opmunt-
rende Anledning til at spare og holde 
samlet, hvad de af deres Fortjeneste 
ikke straks maatte tiltrænge at benytte.
• Ved Modtagelse og Forrentning 
af Pengeindskud, ogsaa for større 
Summer at tilbyde en sikker og bekvem 
Anbringelse.

• Ved Diskontolaan fornemmelig 
at bistaae nyttig Virksomhet under 
Opstaaende Trang til Driftskapital, 
og hvorved Præstegjældets Indvaanere 
- under ellers lige Omstændigheter - 
skulde gives Fortrinnet.»

En del av Biris innbyggere gikk etter 
dette sammen og gitt en gave på 
410 spesidaler og dette dannet den nye 
bankens grunnfond. Banken tilhørte på 
dette tidspunktet Biri prestegjeld, som 
omfattet både Biri og Snertingdal sogn.

Kasserere
Det var formannskapet i Biri som 
fungerte som bankens direksjon i 
begynnelsen. Etter hvert fikk også 
banken sitt eget forstanderskap. 
Forstanderskapet bestod av 16 
personer fra Biri og åtte fra 
Snertingdal. Den første kassereren 
i Biri Sparebank var O. Larssen som 
var utdannet lærer og kom opprinnelig 
fra Fåberg. Han satt som kasserer fra 
oppstarten i 1857 til 1861. Hans årslønn 
var 10 Speciedaler. 

Øvrige kjente ansatte fra oppstarten og 
fram til sparebankkonsolideringene på 
1980-tallet, er som følger:
• Klokker O. Larssen (1857-60)
• Gårdbruker Lars O. Klundby (1861-72)
• Lensmann Hans Dahl (1873-82)
• Poståpner Peter Gulbrandsen (1883-
1910)

TORVILD SVEEN 
TEKST OG FOTO 

Biri Sparebank ble opprettet i 1857, og ble i 1981 ble en del av Sparebanken Vestoppland 
som nå er en del av sammenslutningen Sparebanken NOR, som på sin side er del av 
DNB-konsernet.

Biri Sparebank - et tilbakeblikk
Vi ser her Elverhøi, banklokalene som brant 
ned natt til 24. april 1940.
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i 62 år. På Elverhøi hadde man bank-
lokalene fram til natten mellom 14. og 
15. april 1940. Da flyttet bankkasserer 
Arne Enge hele pengebeholdningen 
og de viktigste regnskapsbøkene til 
Nordre Taraldsrud i Biri Øverbygd. 
Dette viste seg å være en meget klok 
avgjørelse, for natt til 24. april 1940 
brant lokalene ned til grunnen etter 
å ha blitt satt i brann av tyskerne. 
Bankens gamle arkiv, billedgalleri og 
annet inventar gikk med i brannen. 

Banken åpnet igjen i poståpner 
Hemmingsens hus på Altona 18. mai 
1940, og hadde sine lokaler der inntil 
Biri herredshus tok imot banken 
i kommunens nye lokaler 6. mars 1948. 
Biri Sparebank fikk sitt eget banklokale 
27. september 1956, 16 år etter 

brannen i 1940, på nabotomten 
til herredshuset i Biri.

Krisetid
Den økonomiske krisen etter 
1. verdenskrig fra 1914-18 fikk også 
store konsekvenser for Biri sparebank. 
Årsaken var at sparebanken lånte ut 
betydelige midler til en etableringen 
av Moelven Cellulosefabrik. På grunn 
av krisen i celluloseindustrien, holdt 
banken på å gå over ende. Dette var 
også sammenfallende med at banken 
hadde gitt store lån til utbyggingen 
av elektrisitetsforsyningen i Biri og 
Snertingdal.

I 1936 hadde banken en forvaltnings-
kapital på 1.705.461,00 kroner, 
mens banken hadde et eget fond 

på 66.094 kroner i tillegg til innskyternes 
garantifond som var på 197.593 kroner. 
Krisen etter utlånet i 1928 fikk altså 
store økonomiske konsekvenser 
for den lokale sparebanken i de 
påfølgende årene.

Konsolideringstid
Sammen med sparebankene i Vardal, 
Gjøvik og Land dannet Biri sparebank 
i 1981 Sparebanken Vestoppland 
og fra 1986 Sparebanken Østlandet. 

I 1990 dannet Sparebanken ABC, 
Sparebanken Buskerud, Sparebanken 
Vestfold, Sparebanken Østfold 
og Sparebanken Østlandet, sammen-
slutningen Sparebanken Nor.

De ansatte i Biri sparebank i 1957, da banken 
var 100 år. Foran sitter revisorene Asmund 
Brenner og Jonas Engen (t.h.) Bak står fra 
venstre assistent Arne Hauge, kasserer og 
bokholder Ivar Taraldsrud og filialkasserer 
Thorvald Lunde-Fossum.

Bilde fra Biri sparebanks lokaler på Biri i 
1957. En meget moderne filial på datiden!

ARKIVER
Torvilds
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musikkfæst på Honne. – Vi har etablert 
et særdeles godt samarbeid, skryter 
Feiring, - og Honne er midt i blinken for 
et arrangement som vårt. Vi gleder oss 
storligen til å ta imot disse engelske 
kjernekarene, vi har vært borti dem før 

Noe større hit-maskin enn Slade på 
70-tallet finnes vel knapt, sier Hugo 
Wiklund, Hans Erik Brostuen og Tore 
Feiring i Hagbart&Bredo Entertainment, 
som sammen med Honne Kurs og 
konferansehotel er arrangør av 

Biri Musikkfæst. – Vi kan jo nevne 
noen få, sier Wiklund, «Coz I Luv You», 
«Goodbye T´Jane», «Cum on Feel The 
Noize», «My oh My» og «Merry Xmas 
Everybody» er jo bare noen få, de 
hadde seks hiter på førsteplass 

over hele verden og godt over 20 på 
listene totalt. Det er ikke mange som 
har hatt det.

Samarbeider med Honne
Som tidligere år foregår også årets 

BIRIAVISA
TEKST OG FOTO 

BIRISTRAND: De gir ikke opp, karene i Hagbart&Bredo Entertainment. Tross et noe labert 
besøkt Biri Musikkfæst i fjor, håper de denne gangen å gi biringene en opplevelse for livet, 
nemlig selveste Slade.

Selveste Slade kommer til 
Honne og Biri Musikkfæst!

KOMMER TIL BIRI: Lørdag 8. juni 
kan du høre verdenskjente Slade på 
Biri. – Noe av det største som har 
skjedd på Biri, sier mange musikk-
elskere Biriavisa har snakket med.

SATSER: Tore Feiring, Hans Erik Brostuen og Hugo Wiklund i Hagbart&Bredo Entertainment har 
denne gangen valgt å satse penger og ære på glam-rockens største navn og hitmaskin, Slade.
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PROUDLY PRESENT:

DET STØRSTE SOM HAR SKJEDD I BIRI?

www.birimusikkfest.no

HONNE KURS-OG KONFEANSEHOTELL
Dørene åpnes kl 18.00.

LIVE AT BIRI
MUSIKKFÆST

+ QUIZ MED FINN BJELKE 
+ 2 BAND TIL (NAVN KOMMER)
+ GITARWORKSHOP 
+ UNGE, NYE MUSIKERE!

+ BILLETTER KR 335,-
KJØPES HOS BILLETTSERVICE
TLF 815 33 133, 
WWW.BILLETTSERVICE.NO 
ELLER SHELLSTASJONEN 
I BIRI

SAMARBEIDPARTNER

LØRDAG 
8. JUNI 2013

i forbindelse med Lillehammer Classic 
Rock Festival, minnes han. – Noe mer 
erkeengelsk skal man lete lenge etter. 
Vi gleder oss til å se dem igjen. – Så 
vidt vi vet er det Dave Hill, Don Powell, 
John Berry og Mal McNulty som i dag 
er bandet. De to førstnevnte har vært 
med siden 1969, mener Wiklund.

Megastore på 70-tallet
Gjennom første halvdel av 70-tallet 
ble Slade alltid nevnt blant de fire-fem 
største pop- og rockegruppene. Dave 
Hill var som regel ranket som en av 
de største og beste gitaristene også. 
Slade har også fått mye av æren for 
den populariteten glam-rocken hadde 
på den tiden. – Og etter hva vi hører 
rundt omkring, er det fortsatt fantastisk 
futt i dem, sier Brostuen. Som lyd- og 
sceneansvarlig har han også sikret at 
lyden skal bli både bra og høy. – men 
det er ingen fare for ørene, forsikrer 
han, - det settes både opp telt og bord 
utenfor lokalet.

Lørdag 8. juni
Karene håper på fulle hus denne 
gangen. Det er lov å slippe inn litt 
over 300 her på Honne, vi trenger 
nok såpass skal dette bære seg 
økonomisk, sier de. Tross gode spon-
sorer er de avhengig av at biringene 
vil komme denne lørdagskvelden i juni. 
Nærmere bestemt den 8. juni. 

Nytt av året er at fredagskvelden og 
Usett-opplegget for ungdom flyttes til 
lørdag. Da blir det gitarworkshop og 
unge band på scenen før hovedartis-
tene slipper til, sier de. Det jobbes 
med, og satses på at Biri All Star Band 
kan avslutte musikkfæsten.- Men 
akkurat det er ikke helt i boks enda, 
sier Brostuen videre, - men noe bra og 
dansbart skal det bli uansett. Samtidig 
er karene fortsatt på leting etter et godt, 
lokalt band som kan åpne det hele etter 
at ungdommene har gjort sitt.

Quiz
– Så må vi ikke glemme at selveste 
quizkongen kommer i år også, minner 
Wiklund på, - Finn Bjelke har blitt en 
ordentlig birivenn, og vil i år som tidlig-
ere holde en passe vanskelig rockequiz, 
lover han. – Her er det også mulig å kun 
komme på quiz hvis man ønsker det.
Men entusiastene bak Biri Musikkfæst 
håper selvsagt at de aller fleste vil få 
med seg både quiz og musikk etterpå, 
og sier igjen at de håper biringene 
kjenner sin besøkelsestid. – det er klart 
at vi kan ikke drive med dette hvis 
interessen blir så laber som i fjor, sier 
de. – Nå har vi satset ganske stort, 
krysser fingre og tær og håper at dette 
er viktigere og ikke minst morsommere 
enn å sitte hjemme å se på TV. – Går 
det for ille, får vi sitte nede i sentrum 
og tigge, smiler de.

Biringer første sjanse
Det er 300 billetter som er lagt ut for 
salg. Arrangørene har denne gangen 
samarbeidet med Billettservice. – Så 
ringer du 815 33 133, går inn på www.
billettservice.no eller stikker innom 
Shellstasjonen her i Biri og bestiller bil-
lett blir vi glade, sier karene og nevner 
også at det i år er 20-årsgrense. 
– Vi håper inderlig at biringene 
benytter denne sjansen til å skaffe 
seg billetter, avslutter de, – vi lar det 
gå enda en uke før vi promoterer dette 
utenfor Biri. Skynd dere biringer og kjøp 
billetter, 300 billetter er ikke så mye, 
oppfordres det.
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PRAKTISK INFORMASJON:
Rennleder: Martin K. Sveum
Løypesjef: Jan Olav Bilit
TD:  Svein Arne Dalby

Rennstart: Lørdag 9. februar kl 11.00

Stilart:  Klassisk
Løypelengde: 8–12 år: ca 600 m, 13 år og eldre: ca 800 m
Organisering: Klassene J/G 8–10 år: sonerenn sprint
  Klassene J/G 11 – 14 år: sprint
  Klassene J/G 15 – 16 år: sprint
  Klassene J/G 11 – 16 år: 
  alle utøvere går to runder, prolog og finale. 
  Finaleheatene settes opp etter rangering fra prologen.

Startnummer: Hentes klubbvis på rennkontor i klubbhuset.
Lisens:  Løpere som har fylt 13 år skal ha gyldig lisens.
Garderober: Garderober med dusj i klubbhuset til Biri IL.
Kafé:  I storsalen i klubbhuset til Biri IL.
Premiering: Full premiering i alle klasser.

Premieutdelingen vil finne sted i storsalen i klubbhuset, så fort det lar seg gjøre 
etter at offisielle resultatlister er klare. 

8 par Madshusski er uttrekkspremie blant alle deltagere i Klassen J/G 11 – 16 år.

All trening og oppvarming i løypetraseen er forbudt. Det er en egen trenings- 
og oppvarmingstrase som skal benyttes.

Besiktigelse av løype kan skje før rennstart kl 11.00.

Avlysning: Dersom rennet må avlyses pga. uforutsette årsaker så forbeholder vi oss 
retten til å beholde deler av startkontingenten i henhold til NSF sine retningslinjer.

Biri ILs Skigruppe ønsker alle deltagere lykke til, og vi håper at alle får en trivelig dag 
i Biri Idrettspark denne lørdagen. 

Velkommen!

BIRI IL SKIGRUPPE
TEKST OG FOTO 

Biri ILs Skigruppe ønsker velkommen til Madshussprinten i Biri idrettspark. Det er den 
åttende gangen vi arrangerer dette løpet. Rennet er en del av Madshus Skifestival som 
foregår i Gjøvikregionen i tidsrommet 9. - 17. februar.

MADSHUSSPRINTEN 2013
Biri ILs Skigruppe ønsker velkommen til

Biri Idrettspark, lørdag 9. februar kl 11.00
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TORSDAG 14. FEBRUAR
”2012 - Overturen” Ingrid Bjørnov
Sted: Gjøvik Kino & Scene kl 19.00 - Utsolgt

FREDAG 15. FEBRUAR
Ski For Alle - Stor Vinteraktivitetsdag
Sted: Øverby Helsesportsenter kl. 11.00 - 14.00
Arr: Gjøvik kommune Kultur, Gjøvik Frivilligsentral, 

Øverby Helsesportsenter, Friskus IL, Mental Helse 
Gjøvik, Gjøvik og Omegn Modellflyklubb

Koht Fyrer Løs - Er det mulig å få fred?
Show i Fjellhaven
Dørene åpnes kl. 18.00 - showstart kl. 19.00

LØRDAG 16. FEBRUAR
Barnas Skidag kl. 12.00
Mange aktiviteter for barn. Alle barn som deltar får varm
saft fra kaféen. Åpent i Drengestua Kafé fra kl. 11.00 - 16.00
Sted: Gjøvik gård
Arr: Gjøvik Gårds Venneforening i samarbeid med 

Drengestua Kafé

SØNDAG 17. FEBRUAR
Madshus Skimaraton
Sted: Raufoss Idrettspark – Øverby, 42 km  

Aktive klasser fra kl.10.00, trimklasse kl. 10.30 
Arr: Gjøvik Skiklubb, Raufoss IL Langrenn, 

Øvre Vardal Sportsklubb 

Madshus Stuttmaraton
Startsted: Øvre Vardal Idrettsplass fra kl. 12.30. 
Kun trimklasse.
Arr: Gjøvik Skiklubb, Raufoss IL Langrenn,

Øvre Vardal Sportsklubb

9.- 17. februar 2013
Velkommen til dager
med ski og glede!

  

LØRDAG 9. FEBRUAR
Madshussprinten
Sted: Biri Idrettspark
Arr: Biri IL

SØNDAG 10. FEBRUAR
Madshusrennet
Sted: Øverby idrettspark
Arr: Redalen IL

TIRSDAG 12. FEBRUAR
Madshusstafetten
Sted: Vind Idrettspark
Arr: Vind IL

Klatremus Og De Andre Dyrene 
i Hakkebakkeskogen
Sted: Gjøvik Kino & Scene kl. 18.00
Arr: Gjøvik Kino & Scene i samarbeid med

Riksteateret

ONSDAG 13. FEBRUAR
Madshus Skiskyting
Sted: ØTS-skisenter Karidalen
Arr: Østre Toten Skilag

TORSDAG 14. FEBRUAR
Invitasjon Til Fagdag
For alle som jobber med, eller er engasjert i
tilpasset fysisk aktivitet - kl. 14.00 - 16.00
Tema: ”Inspirasjon og Motivasjon 
- foredrag av Marthe Wexelsen Goksøyr, som gir
oss en fortelling om livsglede og menneskeverd.
Sted: Øverby Helsesportsenter
Arr: Gjøvik kommune Kultur

GJØVIK KOMMUNE

Lørdag 9. februar:
Madshussprinten
Sted: Biri Idrettspark
Arrangør: Biri IL

Søndag 10. februar
Madshusrennet
Sted: Øverby Idrettspark
Arrangør: Redalen IL

Tirsdag 12. februar:
Madshusstafetten
Sted: Vind Idrettspark
Arrangør: Vind IL

Onsdag 13. februar:
Madshus skiskyting
Sted: ØTS-skisenter Karidalen
Arrangør: Østre Toten Skilag

Torsdag 14. februar:
Fagdag - for alle som jobber med, eller 
er engasjert i tilpasset fysisk aktivitet. 

Tema: Inspirasjon og motivasjon
- Foredrag av Marthe W. Goksøyr, 
som gir oss en fortelling om livsglede 
og menneskeverd
Sted: Øverby Helsesportssenter
Arrangør: Gjøvik Kommune Kultur

Fredag 15. februar
Ski for alle - en stor vinteraktivitetsdag
Sted: Øverby helsesportssenter 
kl 11:00 - 14:00
Arrangører: Gjøvik kommune 
kultur, Gjøvik Frivilligsentral, 
Øverby helsesportsenter, Friskus IL, 
Mental Helse Gjøvik, 
Gjøvik og Omegn Modellflyklubb.

Lørdag 16. februar:
Barnas skidag - mange morsomme 
aktiviteter for barn
• Alle barn som deltar får varm saft fra 
kafeen. 
• Drengestua er åpen 11:00 - 16:00.
Sted: Gjøvik gård
Arrangør: Gjøvik Gårds Venneforening 
i samarbeid med Drengestua kafe

Søndag 17. februar:
Madshus Stuttmaraton - kun trimklasse
Startsted: Øvre Vardal Idrettsplass fra 
klokka 12:30
Arrangører: Gjøvik Skiklubb, 
Raufoss IL Langrenn, Øvre Vardal 
Sportsklubb.

Program 2013: Madshus Skifestival
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Mer enn 30 entreprenører viste 
interesse og tok ut papirene fra doffin 
før tilbudsåpning. Etter tilbudsåpning 
7. november var det 13 tilbydere som 
ga pris. På grunnlag av blant annet 
laveste pris ble Gjermundshaug Anlegg 
AS fra Alvdal valgt som entreprenør. 
Arbeidet starter opp i begynnelsen 
av desember 2012. Terminal med 
servicebygg skal være ferdig i løpet 
av desember 2013 og beplantning skal 
skje våren 2014.

En del av E6
Dette arbeidet må sees i sammen-
heng med det øvrige arbeidet som 
skal skje på ny E6 fra Mjøsbrua til 
Lillehammer. I første omgang skal det 
som kjent etableres midtrekkverk og 

forbikjøringsstrekninger langs eksister-
ende E6 mellom Biri og Vingrom. Denne 
utbyggingen skjer i perioden 2013-14. 
På sikt skal hele strekningen fra Biri til 
Lillehammer Nord (Ensby) bygges ut til 
firefeltsveg. Her er framdriften uavklart, 
og en avventer blant annet Nasjonal 
Transportplan og framleggelsen av 
denne i april for å vite når en kan regne 
med at dette skjer. Med midtrekkverk 
på E6 blir det færre ulykker og sjeldnere 
behov for å bruke lokalvegen mellom 
Biri og Vingrom som omkjøringsveg. 
Den gjennomsnittlige trafikkmengden 
på lokalvegen kommer til å gå ned. 

Mer planlegging
Mellom Biri og Vingrom planlegger 
en nå midtrekkverk og forbikjørings-

strekninger på den 18 kilometer lange 
strekningen er i gang. Kommunedel-
planen har vært på høring og dette førte 
til innsigelser og deretter mekling. (Se 
egen sak om gang- og sykkelveg på 
Biristrand.)

I en ny reguleringsplan skal det nå 
utarbeides en plan for forbikjøringsfelt 
på E6 nord for Vismunda og Rot-
erud, ca. fire kilometer. Oppsetting av 
midtrekkverk og bygging av for-
bikjøringsstrekninger skjer i 2013-14. 

Terminalen
Bussterminalen som skal bygges ved 
Mjøsbrua, skal gjøre det enklere å 
reise kollektivt i Mjøsregionen og å ta 
langdistansebusser. Dette vil knyttes til 

E6 med en egen arm inn på rundkjørin-
gen ved Mjøsbrua, og den får også en 
av- og innkjøring fra «gamlevegen», 
fylkesveg 330. Terminalen skal kunne 
betjene fire busser samtidig, det legges 
til rette for langtidsparkering av biler, 
korttidsparkering av handikapbiler samt 
plass for ventede drosjer. Det skal også 
bygges et sørvisbygg med venterom og 
toalett, som kan betjene både raste-
plassen og terminalen. Totalt skal det 
hele koste 27 millioner kroner, og i løpet 
av desember 2013 skal Gjermundshaug 
være ferdig med sitt arbeid. I et lengre 
løp kan det bli aktuelt å flytte termina-
len på grunn av ny Mjøsbru. Dette er 
imidlertid så vidt langt frem i tid at den 
investeringen en nå gjør vil være gunstig 
i mange år framover, mener vegvesenet.

TORVILD SVEEN
TEKST OG FOTO 

Det var stor interesse for bygging av kollektivterminal ved Mjøsbrua. 13 bedrifter leverte en 
pris på anlegget, og Gjermundshaug Anlegg AS fra Alvdal vant anbudet. Arbeidet med ny E6 
fortsetter ufortrødent videre i årene som kommer.

Terminal åpner våren 2014
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LAVE PRISER ALLTID ÅPENT
MANDAG–FREDAG  08.00–16.30
TORSDAG    08.00–19.00
LØRDAG    09.30–13.30

Biri Bil og Maskin
Birivegen 69, 2836 Biri

Tlf: 611 72 150 – 472 31 764 – 932 23 827

Se vår hjemmeside på:  www.biri.no

EGET SERVICEVERKSTED FOR 
SMÅMASKINER, BIL ETC.

SNØFRESERTILBUD

FRA KR. 10.000,-
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Her finnes en oversikt på over 400 sider 
om hvem som ble valgt i kommunevalg 
i Oppland fra 1902 til og med 1937: 

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/
Klara_Haugom 

(Nederst i denne artikkelen på internett 
finner man en link til valgoversikten).

Nå som vi er i året for 100 årsjubileet 
for at kvinner i Norge fikk allmenn 
stemmerett, så har jeg villet sjekke etter 
når de første kvinnene fra Biri ble valgt 
inn i kommunestyret. 

Det er interessant å se at det både i 
Gjøvik og i Lillehammer ble valgt inn 
kvinner i kommunestyrene allerede i 
1902 – 11 år før kvinnene fikk alminnelig 
stemmerett. Dette var forretnings-
kvinnen Klara Haugom i Gjøvik (hun 
drev moteforretning på Gjøvik fra 
ca. 1897), Karoline Skar (hun var 

veverske, bedriftseier og arbeidet 
for husflidsrørsla ) og Margith Tande 
(opprinnelig fra Lesja, hun var jordmor 
og etter hvert sentral forretningskvinne 
i Lillehammer). 

Fra 1901 hadde velstående kvinner 
stemmerett.  

1902: ingen kvinner innvalgt 
i kommunevalg i Biri.
1904: ingen
1907: ingen
1910: ingen (men fire kvinner på Høires 
og Frisinnedes liste på Lillehammer)
1916; ingen
1919: ingen
1922: ingen
1925: ingen
1928: ingen
1931: ingen
1934: ingen
1937: ingen

Altså; her hadde damene i gamle 
Biri hovedsogn 24 år med allmenn 
stemmerett til kommunevalgene i Biri 
kommune - uten at en eneste av dem 
ble innvalgt i kommunestyret. Kanskje 
hadde de mer enn nok å drive med 
hjemme? Kanskje var Biri gruelig 
grusomt patriarkalsk? 

Kanskje var det slik som i en vits jeg 
nettopp hørte:

«Foran porten hos Sankt Peter var det 
linjet opp to køer for karer. I den ene 
køen stod masse folk og ventet. En 
nysgjerrig nyankommet som var på vei 
inn lurte på dette og spurte seg for. Og 
slik var det: Den nyankomne fikk høre at 
i den lange køen stod «menn som følte 
seg overstyrt av sin kone». OK. Det var 
jo mange. Så spurte han mannen som 
stod i kø for seg selv om hvorfor i all 
verden han stod der? – Jo, sa han. – 
Kona mi sa at jeg skulle stille meg her!»

Eller kanskje var det ganske enkelt slik 
at Biri var et for ensidig bondesamfunn 
på denne tiden; det fantes nesten ingen 
forretningskvinner som i kraft av sitt 
daglige arbeid i handel og vandel kunne 
bevise sin dyktighet i en slik grad at 
det ble naturlig å stemme dem inn 
i kommunestyret.  

PS! Den listen er mest interessant å se 
på for dere som er «gamle biringer». 
Det er masse navn «som går igjen etter 
seg». Kanskje har du en oldefar som 
satt i kommunestyret i 12 år?

SYVER AASBERG 
TEKST 

SYVERS H
JØ

RN
E

Notater fra oversikt i Opplandsarkivet fra tidlig på 1900 tallet.

Valgte kvinner i kommunevalg på Biri

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Klara_Haugom 

Screenshot fra internettsiden med 
informasjon om Klara Haugom.
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Stemmeretten i 1913 hadde sin 
bakgrunn 100 år før. Camilla Collett – 
den mest innflytelsesrike norske 
forfatterinnen på 1800-tallet ble født 
23 .januar i 1813, for 200 år og tre 
uker siden. Hennes bok «Amtmandens 
døtre» kom ut i 1854-55 under psevd-
onym. Temaet var kjærlighetsekteskap 
og fornuftsekteskap – sett fra 
kvinnenes side. Det sies at amtmann 
Laurits Weidemann (på Toten) sin familie 
kan ha vært «modell» for denne boken 
og det skrives noen steder om at 
Camilla hadde kjennskap til personer 
blant annet på Biri.

I disse dager ville det vært morsomt 
om noen kunne skrive ned noe konkret 
om dette. Er det brev noen steder? 
Er det familieankdoter? Eller kanskje 
det står noe om Biri i store akademiske 
avhandlinger  eller bøker om henne?

1814 - vintertreff på Svennes
Hva gjelder 1814 vet vi blant annet at 
prins Kristian Fredrik var på Svennes 
den 1. februar 1814 da han var ute for å 
sjekke stemningen hos folket. Og på vei 
nordover til Trøndelag midt på vinteren 
fikk han beskjed fra mange hold om at 
det nyttet ikke «å komme her og komme 
her!» Nå som danskekongen hadde gitt 
vekk Norge, så anså mange at denne 
danske prinsen ikke hadde rett til noen 
norsk trone. Suvereniteten var gitt 
tilbake til folket, ble det hevdet. 
En del innflytelsesrike la så til at; 
–Meeen, Prinsen kunne kanskje bli valgt 
til konge!?

Og så rullet og gikk prosessen. Forsva-
ret ble innkalt mot slutten av februar og 
massevis av soldater fra østlandet kom 
seg på ganske få dager til Østfold til det 
ble 14 dager med krigshandlinger mot 
svenskene i august. 

Til den Grunnlovgivende forsamling 
på Eidsvoll ble gammellensmannen på 
Svennes, Anders Lysgaard valgt inn. 
Han stilte sågar med eget grunnlovs-
utkast. Hadde han funnet på dette 
selv, var det tenkt ut på fisketur langs 
Vismunda, i samtaler med futen på 
Fautmoen, drøftet med bygdefolket 
på selskap på Semb, testet ut på land-
kremmer Hågen Berg på Kremmer-
odden? Om dette er det skrevet lite. 
Vi får se om vi får tak i lensmannens 
utkast til neste år. Som Eidsvollsmann 
har han fått oppmerksomhet etterpå.  

Ukjente soldater?
Så har vi soldatene da. Det står bare et 
lite avsnitt i Biri-Snertingdal bygdebok 
der noen av 1814-soldatene er ramset 
opp og det er fortalt noen få historier. 
Flere av dere kan se etter der. Jeg tror 
det er flere plassgutter fra Snertingdal 
som står listet som deltakere i Østfold 
i august 1814. 

Men, jeg kjenner ikke slektene der. 
Er det noen som er i slekt med noen 
av dem så hadde det vært artig. Dette 
hadde det vært morsomt å funnet ut 
mer om. 

Er det noen biringer som har interes-
sante opplysninger, så bare ring meg så 
kan vi se om det er mer å bygge på og 
få til en liten artikkel. Min mobil er 95 85 
86 40. Ring helst om kvelden.

Vennlig hilsen Syver Aasberg.

SYVER AASBERG 
TEKST 

I 2013 er det 100 år siden kvinnene fikk allmenn stemmerett. Vi har alt hørt en del om det 
og vi kommer til å høre mye resten av året. Og neste år – i 2014 – er det 200-års jubileum 
for Grunnloven og alt det merkelige som skjedde det året.

To store jubileer - lokal spesialhistorie ønsket

Camilla Collett.
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Tirsdag 11. desember 2012 hadde 
vi juleavslutning med oppvisninger fra 
alle gruppene, loddsalg, gløgg og 
pepperkaker. Her var det mange som 
møtte opp og så på turnerne.

I dette vår halvåret kommer vi blant 
annet til å øve på drilling, trampett, 

matteøvelser og et program som skal 
vises frem på barnekretsturnstevnet 
+ mye mye mer. 

Vi trener i gymsalen på Skrinnhagen 
skole tirsdager og torsdager, så ta 
turen innom og finn ut om dette er 
noe for deg!

Våre treningstider er:
• TIRSDAG 
18.00-19.30 5.-7. klasse 
v/ Vivi J Hansen og Camilla Hegge

• TORSDAG
17.00-17.45 3-5 åringer  
v/Ine Bolsveen, Sigrid Strand og 

Silje Marie Borgan Lund
• 18.00-19.00 1.-4. klasse 
v/ Karianne Trettsveen + en hjelpetrener
• 19.00-20.00 5.-7. klasse 
v/ Vivi og Camilla

CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO 

Biri IL Gym og Turn
Kanskje akkurat du har lyst til å begynne på turn nå i 2013? 
Vi ønsker nye og gamle turnere hjertelig velkommen til en artig og sprek trening. 
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• Vi utfører alt innen maling, tapetsering og gulvlegging.  

• Vi er spesielt dyktige på flytsparkling av gulv og våtromsarbeider.

• Vi utfører også legging av ny type membran under fliser
i våtrom på gulv og vegger.

Kontakt oss for å få arbeidet fagmessig utført.

Husk også våre tilbud og gode service i vår fargehandel på Biritunet.

Malermestrene i Biri!

Egil Hoffsbakken har nå arbeidet hos oss 
i ca 1/2 år og blir den som skal arbeide 
i butikken fremover. Egil er 53 år og liker 
å omgås mennesker og yte best mulig 
servise for dere.

Han har allerede tatt Jotun fagskole trinn 1
og fortsetter snart med videre utdannelse
innen faget.  

Oppryddingssalg med knalltilbud på utvendig maling og dekkbeis.
Priseksempel: Drygolin Extreme kr 495,- pr. 10 ltr.

www.malermestrene.no Telefon 611 80 027

ÅPNINGSTID 10.00 – 17.00 LØRDAG 09.00 – 14.00
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Men sorgen speiles på så mange vis, 
og det finnes ikke noe eksakt reak-
sjons-mønster. – Vi har nok også sett 
at sorgarbeidet i etterkant har utviklet 
seg mye. For det finnes i realiteten ikke 
noen oppskrift. Noen bearbeider sorgen 
ved å gå lange turer. Andre gjør det med 
å hogge ved. Men vi har også sett at 
dette har påvirket familier og vært en 
byrde over lang tid, sier Wallin Weihe.

Takknemlighet
– Folk på Biri skal vite at de pårørende 
etter soldatene som er gravlagt på Biri, 
setter stor pris på at gravstedet blir så 
godt vedlikeholdt. Vi har sett at det 
legges på friske blomster på grav-
stedene på Biri. En gang så vi også at 
det var lagt ned et bilde av en av dem. 
Det betyr at familiene ønsker å holde 
minnet om de falne i live, sier Wallin 
Weihe.

Etterhvert som deres nærmeste har falt 
fra, har barnebarn og oldebarn tatt opp 
tradisjonen med å besøke gravstedene. 
Det samme har veteranforeningene som 
er etablert rundt omkring i hele England 
etter 2. verdenskrig. Flere av dem har 
besøkt Biri en rekke ganger.

– Gravene er fredet for all tid, og slik 
vil det nok for alltid bli. Men det er 
hyggelig å vite at også etterkommerne 
kan komme til Biri og se at gravene er 
velstelte og at vi tar vare på minnene, 
sier Wallin Weihe.

TORVILD SVEEN TEKST 
NRK.NO FOTO 

Familiene etter de fem engelske soldatene som ble drept 
på Biri 20. april 1940 har vært studie for hvordan sorgen 
påvirker og har påvirket livet til familiene i årene etter 
2. verdenskrig.

Kartlegger sorgen 
i familiene etter de falne 
soldatene på Biri

Hans-Jørgen Wallin Weihe, professor 
og førsteamanuensis i sosialfag ved 
Høgskolen i Lillehammer har i flere år 
vært opptatt av de falne soldatene etter 
2. verdenskrig. På et meget interessant 
møte i Biri-Treff, historielaget på Biri 
onsdag 23. januar, holdt han et foredrag 
om krigsgravene og arbeidet som er 
gjort med dette. Han sier Biri har blitt 
viktig symbol for britene i etterkant av 
krigen. – Biri var trolig det første stedet 
der britiske soldater falt i en trefning 
med tyskerne. De fem soldatene som 
ble drept på Biri 20. april 1940 ble drept 
da tyskerne skjøt med en kanon som 
de hadde tatt fra det norske forsvaret, 
sier Wallin Weihe.

I flere år har professoren sammen 
med Marie Smith-Solbakken kartlagt 
hvordan de falnes pårørende har hatt 
det i årene etter, og hvordan dette på-
virket og fortsatt påvirker familiene.

Et mysterium
De fem soldatene ble drept da de satt 
på en lastebil som skulle frakte dem 
videre til et nytt sted. Ombord i laste-
bilen var det seks engelske soldater og 
en norsk soldat som også var sjåfør. 
Bare en person overlevde, løytnant 
Dawson, som ble innlagt på sykehuset 
i Lillehammer og som senere ble krigs-
fange.

Av de fem døde soldatene som er kart-
lagt, er en soldat fortsatt et mysterium. 
Samuel Arthur Kendrick var menig 
soldat, men det er ikke klart hvor gam-

mel han var, hvor han kom fra eller hva 
slags familie han kom fra. – Vi har ikke 
funnet noen opplysninger om hvor han 
kom fra i England. Det hendte at enkelte 
personer som hadde hatt en vanskelig 
oppvekst, kom seg inn i Forsvaret. For 
kom man inn der, ga det muligheter for 
en senere karriere. Men vi vet altså ikke 
noe om han, og det kan også hende 
han var en av de yngste som ble drept 
her i området, sier Wallin Weihe.

Fire kartlagt
De øvrige fire er kartlagt, og familiene 
der har de to hatt kontakt med en rekke 
ganger.
• Henry H. Brown var 21 år gammel 
da han ble drept på Biri, og var sønn 
av Henry og Francis S. A. Brown fra 
Mansfield i Nottinghamshire. Han var 
menig soldat.
• Haydn H. Davey ble bare 19 år gam-
mel. Den menige soldaten var sønn av 
John og Sarah Davey fra samme sted 
som Brown.
• A. Taylor var også 21 år gammel da 
han endte sitt liv på Biri. Han kom fra 
Manton, Worksop i Nottinghamshire. 
Han var visekorporal, og var sønn av 
Henry og Mary Taylor.
• Henry Arthur Maslin var eldstemann, 
42 år gammel, og korporal. Han var gift 
med sin Doris i hjemlandet i Worksop i 
Nottinghamshire, og sønn av Henry og 
Emily Maslin.

Den sjette som ble drept i artilleri-
angrepet var den norske soldaten
Johannes Ellefsen fra Oslo.

De seks engelske soldatene tilhørte 
samme kompani, The Sherwood 
Foresters 8. kompani. Dette var et kom-
pani som før de kom til Norge hadde 
tjenestegjort som soldater i India, der 
England som kjent var kolonimakt i en 
årrekke. – De engelske soldatene var 
lite forberedt på hva som møtte dem. 
De hadde fått med seg mye utstyr de 
strengt tatt ikke trengte, og som var mer 
ment for en tilværelse i varmere strøk 
India enn i det kalde Norge, sier Wallin 
Weihe, som sier de har snakket med 
etterlatte og pårørende.

Sorg takles ulikt
– Vi har snakket med familiene til 
soldatene fordi vi ønsker å se hvordan 
sorg og savn etter folk som faller i krig 
påvirker livene til folk. Vi ser at sorg blir 
taklet på så forskjellig vis. Men det har 
vært en spennende reise, sier Wal-
lin Weihe, som peker på at i enkelte 
familier har faktisk krigsinnsats vært 
det bærende element for mange - men 
også med tragisk utgang for flere.

– Enkelte familier har hatt menn som 
deltok i 1. verdenskrig, der pappa 
døde, mens hans sønn igjen deltok 
som soldat i 2. verdenskrig. Han kunne 
også risikere livet, mens hans sønner 
igjen deltok i Korea-krigen, og den siste 
generasjonen kunne delta i Afghanistan. 
Og alt har hatt sitt oppgav i England 
som kolonimakt, der militærtradisjonen 
har stått sterkt i mange slektsledd, sier 
Wallin Weihe.

Hans-Jørgen Wallin Weihe har i flere år vært 
opptatt av familiene til de falne soldatene 
som ligger begravet på Biri kirkegård. 
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NORDBOHUS GJØVIK AS AVD. RINGSAKER - Tlf. 62 33 61 80

nordbohus.no/ringsaker

Vi bygger 3 praktiske tomannsboliger
 i nydelige omgivelser på Biri.

Flott utsikt over Mjøsa.

Flott skjermet uteplass.

INNHOLD Sokkeletasje: 3 soverom, bad, bod og gang. 1.etasje: Stue, 
kjøkken, vaskerom, gang og bod. BRA 135 kvm, P-rom 119 kvm.

INNHOLD Sokkeletasje: 2 soverom, bad, vaskerom, bod, gang. 
1.etasje: Stue, kjøkken, soverom. BRA 110 kvm, P-rom 101 kvm.

Carport med stor bod.

MJØSA

BIRI TRAVEBANE
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330

330

KONTAKTINFO
Ta kontakt med 
Stein Skymoen for mer 
informasjon og prospekt.
Tlf. 62 33 61 83 - Epost:
stein.skymoen@nordbohus.no

PROUDLY PRESENT:

DET STØRSTE SOM HAR SKJEDD I BIRI?

www.birimusikkfest.no

HONNE KURS-OG KONFEANSEHOTELL
Dørene åpnes kl 18.00.

LIVE AT BIRI
MUSIKKFÆST

+ QUIZ MED FINN BJELKE 
+ 2 BAND TIL (NAVN KOMMER)
+ GITARWORKSHOP 
+ UNGE, NYE MUSIKERE!

+ BILLETTER KR 335,-
KJØPES HOS BILLETTSERVICE
TLF 815 33 133, 
WWW.BILLETTSERVICE.NO 
ELLER SHELLSTASJONEN 
I BIRI

SAMARBEIDPARTNER

LØRDAG 
8. JUNI 2013
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Fotballstyrets sammensetning ser 
etter årsmøtet slik ut:

• Pål Feiring, leder
• Per Erik Flåten, kasserer og 
sponsoransvarlig
• Andreas Haugom, sportslig leder
• Anders Engelund, materialforvalter
• Erland Grønstad, arrangements-
ansvarlig
• Trond Ødegården, webansvarlig
• John Werner Bratteng, styremedlem
• Torvild Sveen, varamedlem

Dette betyr at vi fortsatt har et par-tre 
roller å få på plass før styrets endelige 
sammensetning er klar, men vi har godt 
håp om at dette vil bli klart i løpet av en 
kort periode. 

Men vi har også en etterlysning: 

Etter flere år som kioskansvarlig i 
styret til Biri IL Fotball Senior har Mette 
Iversen tatt en velfortjent pust i bakken 
fra dette vervet. Mette har over mange 
år gjort en meget god jobb og sørget 
for at kioskdriften har blitt avviklet på 
en særs ryddig og god måte. 

Dette har gitt oss i styret en utfordring 
med å få på plass en eller flere personer 
som kunne tenke seg å ta over denne 
jobben. Vi ønsker derfor å komme 
i kontakt med noen som kan hjelpe 
oss med å holde styr på kiosken. 

I sommersesongen er kiosken åpen de 
fleste av ukedagene når det avvikles 
kamper i Biri idrettspark. Dette betyr 

sjølsagt ikke at én person må være 
tilstede hver dag. Vaktene i kiosken 
vår løses via dugnadsinnsats fordelt 
på personer både junior- og senior-
avdelingene i fotballgruppene i bygda. 

Men vi skulle gjerne hatt tak i en 
(eller kanskje to) personer som kunne 
ta et overordnet ansvar for selve driften 
av kiosken.

Vi stiller oss i utgangspunktet helt åpent 
til hvem som kunne være aktuell, men 
kanskje er du en som har jobbet eller 
jobber med noe lignende daglig? 

Kanskje har du allerede en grunn 
til å oppsøke Biri idrettspark for å følge 
opp barn eller barnebarn som er aktive 
for idrettslaget? 

Oppgaven krever sjølsagt litt innsats, 
både når det gjelder organisering og 
planlegging. Men vi i styret håper at 
det skal finnes en i Biri (eller omegn) 
som kunne tenke seg å ta tak i denne 
oppgaven. 

Kunne du tenke deg å hjelpe oss med 
dette? Ta da kontakt med Pål Feiring 
på mobil: 984 39 148

TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO 

Pål Feiring ny leder i Fotball Senior
På årsmøtet til Biri IL Fotball Senior i desember 2012 ble Pål Feiring valgt til ny leder. 
Han tar dermed over stafettpinnen fra Torvild Sveen.

På årsmøtet søndag 2. desember ble Pål Feiring valgt til ny leder i Biri IL Fotball Senior. 
Her gratuleres han av avtroppende leder Torvild Sveen.
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Vi har felles telefonnummer:

611 85 362
Begge tannlegene utfører også den offentlige 

tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

TANNLEGENE I BIRI

Vi tar nå også inn nye pasienter.

TANNLEGE
ANNE 
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI

SÆTERBAKKEN

ÅRSMØTE BIRI IL
Biri Idrettslag avholder årsmøte 
på Klubbhuset i Biri Idrettspark

Søndag 10. mars, kl 18.00

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 14 dager før møtet.

www.biriil.no

Biri IL
Postboks 49, 2832 Biri
Magnar Linnerud
Leder
Mobil: 970 29 575
Mail: ml@stadion.no



Vi damer fem 
klipper og steller hår.

Vi gir gjerne en klem
til alle som i vår salong går.

VI ØNSKER VÅRE KUNDER Hjertelig velkommen!


