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Hestekjøring på Myrvang.

Madshussprinten 2014 / KM på Biri
Biri IL overtar utleiedriften på Herredshuset
Konserter i Biri kirke:

9. april: Slettahjell / Gustavsen
10. juni: Tine Thing Helseth

Syvers hjørne
Lykketreff for Musikkfæsten
Illustrasjoner av idrettshallen

Aktuelt | Notiser
Låmi-Låmi 2014
Skirenn for damer på Myrvang 15. mars kl. 16.00
Vi er seks damer som skal arrangere vårt femte Låmi-Låmi. Damene som deltar er i alderen 30 -vel 60 år. Dette skirennet
passer de fleste, her går vi ikke på tid vi går på ski. Det er jo ikke alle som smører ski hvert år, og det er jo noen deltakere
som har noen vondter her og der, så vi stiller alltid et «handikap-lag».
Styrets menn stiller rundt i løypa med quis, skyting og andre overraskelser. Kanskje noe for væsketapet eller tørrhet
i munnen, skravla går jo. Det er de samme mennene som er dommere, og de kan ikke bestikkes tror vi, og det er
premieutdeling på fæsten på klubbhuset etterpå. De fleste drar rett ned dit etter skirennet og fester i de klærne de har
på seg, hvis du vil.
Det nye av året er tema på klær eller utstyr: «SKIKLÆR FRA 1900-1990». Bruk fantasien, vi er ikke så nøye på det.
Og vi har tre damer som skal spille og synge litt for oss på kvelden. Etter skirennet kan dere ta med mennene på fæsten,
og alle tar med et lite fat med mat, mens vi holder salat, potetsalat, smør, brød og flatbrød. Maten serveres ca. kl 19.00.
Ta med drikke.
Utlodning skal vi ha i år også, vi har jo i alle år fått fine gaver fra Kiwi, Coop Prix, Biri Frisøren, Biri Blomster, Malermesteren,
Yes Butikk/Kafe, Lunula, Stadion og noen andre, så de takker vi. Overskuddet har vi brukt på eldrefest, kakeservering
på gamlehjemmet (Furulund) og Hagbart & Bredo Blues.
Deltakelse: kr 100,- (og menn på fest 100,-)
Påmelding og betaling må gjøres før 28. februar 2014 på Coopen, eller hos en i styret som består av:
Unni Linnerud, Elin Joløkken, Bente Tokstad, Unni B. Dalseng, Mona Bekklund og Irene Kalrasten.
Spørsmål besvares på: ikalrasten@gmail.com

Biri IL - Gym og turn

Torsdagsklubben (Biri Idrettslag)

Rapport fra gym og turn

Vi ønsker oss flere medlemmer

Den 9. januar startet vi opp med drilling, og dette er i dag
det eneste tilbudet turngruppa har siden vi mangler trenere
til gym- og turndelen.
Vi hadde håpet at noen foreldre kanskje ville ta ansvar
for 3-5 års gruppa vår som har vært ganske populær
men per dags dato har vi ingen.
Drillgruppa som ble starta har fått mange medlemmer,
og vi har på det meste vært 19 stykker på trening – og det
er kjempebra, men det er plass til flere.
Vi trener i gymsalen på barneskolen torsdager 19.00-20.00,
aldersgruppa er fra 6 år og oppover.
Her øver vi på drilling som kan brukes i 17. maitoget
og på Biridagen.
Camilla Hegge

Torsdagsklubbens herreavdeling en gjeng på omtrent
10 personer, som møter hver torsdag kl. 18.00
på Myrvang for å gjøre diverse dugnadsarbeid for Biri IL.
Vi jobber litt, drikker kaffe og juger. Noen er der regelmessig
og andre stikker innom en gang i bland. Alt er helt opp
til hver enkelt.
Torsdagsklubbens dameavdeling er en gjeng på seks
personer som har tatt ansvaret for å holde toalettanlegget
på Myrvang rent og pent. Hvis de hadde vært flere, så
kanskje de kunne ha bidratt med andre arbeidsoppgaver
for Biri IL også.
Vi forsøker også å ha det litt sosialt i sammen med
julebord, grillavslutninger, kanskje finner vi på å dra på
en fisketur eller lignende.
Vil du vite mere så ta kontakt med en av oss:
Dameavdelingen:
Irene Kalrasten (900 85 754)
Herreavdelingen:
Bjørn Feiring (917 33 774)
Magnar Linnerud (970 29 575)
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Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

BIRIAVISA

Grasrotandel ga hele
kr 198.297 til Biri IL i 2013
I 2013 fikk Biri IL inn kroner 198.297 på
Norsk Tippings Grasrotandel! 396 spillere har
gitt sin 5% andel til Biri IL, så også her viser
folket i Biri stor dugnadsinnsats.
Biri IL er den klubben i Gjøvik kommune
med nestflest givere. Fjorårets beløp er kroner
16.988 mer enn foregående år.

Hovedstyret har bestemt å dele ut kroner
300 pr. ny andel som vi klarer å få inn ekstra
i 2014. Pengene blir fordelt likt ut til de respektive gruppene. Dette gjelder i tidsrommet
1. januar 2014 til 1. januar 2015. (Pr. 1. januar
2014 var det 396 andeler, så alt over dette ved
årets slutt vil tilfalle gruppene med kroner 300
pr. andel)

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

Klarer vi å få inn 100 nye andeler så vil det
generere ut kroner 30.000 til gruppene!

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

Magnar Linnerud
Leder, Biri IL

Disse ekstra midlene, som faktisk tilsvarer
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,
i stedet 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.
Husk at din 5%-andel ikke går utover din
premie, eller innsats. Hvis du ikke registrer
spillerkortet på en ideell organisasjon så går
pengene til Norsk Tipping sin fordelingspott.
Premiering til gruppene i idrettslaget for økte
deltagerandel på grasrotandel.
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Her viser vi noen bilder fra klubbrennene i Biri. Send gjerne inn
bilder til oss i Biriavisa fra aktiviteter i bygda vår.
Vi tar gjerne imot bilder fra steder og arrangementer rundt omkring i Biri, så om du har noen blinkskudd du har lyst til å vise
fram til flere, så er du hjertelig velkommen til å sende dem inn til
oss! Har vi ledig plass i Biriaavisa, så tar vi dem gjerne med!
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Maggie Thatcher,
can you hear me?
Vi befinner oss på Ullevaal stadion 9. september 1981.
Det er kvalifiseringskamp til VM i fotball mellom Norge og
England. I boksen Bjørge Lillelien. Norge snudde 0-1 til 2-1.
LEIF AASLUND
TEKST

Vi befinner oss på Ullevaal stadion
9. september 1981. Det er kvalifiseringskamp til VM i fotball mellom Norge
og England. I boksen Bjørge Lillelien.
Norge snudde 0-1 til 2-1. Seiersmålet
scoret av Hallvard Thoresen.

took a hell of a beating! Your boys took
a hell of a beating!»

Da dommeren blåste av kampen, kom
den ekstatiske tiraden til Bjørge som i
etterkant ble sendt verden over. Og som
avisa The Observer i London har kåret
til verdens beste sportskommentar.

For Bjørge tilhørte idretten øyeblikket.
Ikke noe blir så fort gammelt som en
fotballkamp, mente Bjørge. Det gjaldt å
smi mens jernet var varmt. Han hadde
jobbet i BBC og var kjent med engelske
forhold. Men likevel. Og at han tok
vel hardt i kan tilgis på stedet. Det var
England, og ikke Norge, som til slutt
kvalifiserte seg for VM i Spania.

«Vi er best i verden. Vi er best i verden.
Vi har slått England 2-1 i fotball. Det er
aldeles utrolig. Vi har slått England.
England, kjempers fødeland. Lord
Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston
Churchill, Sir Antony Eden, Clement
Attlee, Henry Cooper, Lady Diana – vi
har slått dem alle sammen. Vi har slått
dem alle sammen. Maggie Thatcher,
can you hear me? Maggie Thatcher, jeg
har et budskap til deg midt under valgkampen. Jeg har et budskap til deg: Vi
har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie, som de sier på
ditt språk i boksebarene rundt Madison
Square Garden i New York: Your boys

Og karnevalet går med pælær
Vi befinner oss på Stade Velodrome
i Marseille 23. juni 1998. Det er
St.Hansaften, og folk har funnet fram
grillen og nakkekotelettene. Norge
skal møte selveste Brasil. Nordmennene
har hatt en trang åpning med uavgjort
mot Marokko og Skottland. Da
Bebeto scoret 1-0, og det var 12
minutter igjen, så det stygt ut. Arbeidet
rundt grillen ble intensivert. Men så kom
en lang stryning løs på venstrekanten.
Tore Andre Flo tok en tunnel på Junior
Baiano og plasserte ballen i langhjørnet.
Det var 1-1 på Stade Velodrome.

Den samme Flo ble senere lagt i bakken. Det var Rekdal mot Tafarel. Og det
stod 2-1 på Stade Velodrome.
Folk løp ut på gatene og veiene. Det var
en seiersrus av en annen verden. Og så
kom de tilbake til svidde koteletter!
En tid senere skrev Lars Saabye
Christensen diktet Norge- Brasil.
Han hadde selv ingen stor fortid som
fotballspiller. Som høyreback på Friggs
småguttlag 2 ble det lite suksess å
hente. –«Jeg la fotballstøvlene på hylla
som det heter, forlot grusen og gressmattene, trakk meg tilbake til språkets
bakrom hvor jeg må innrømme det
hender, på gode dager, at jeg er best
med blyant».
Vi skal bare applaudere at LSC valgte
blyanten. Han er nok mest kjent for
romanene sine. Halvbroren og Beatles
for å nevne noen. Men han må være
rimelig interessert og følge godt med på
fotballen. «Pasninger» er fornøyelig lektyre for fotballinteresserte. Derfra henter
jeg Norge-Brasil. (Drillo var sjef i 1998,
og pælær var en del av utstyret hans.)

Norge-Brasil
(av Lars Saabye Christensen)
Hvis Norge er våt sement
er Brasil en syngende elv
Hvis Norge er lårhøner
er Brasil flytende muskler
Hvis Norge er en gjedde på grunna
i indre Østfold
er Brasil en vakende piraja under den
finmaskete himmelen over Rio
Hvis Norge er granlegger i den dypeste
snø er Brasil palmekroner i silende sol
Og så skjer det likevel
Den norske skogen reiser seg og
sprenger tregrensene
Den stiger langs sine stammer
rister røttene løs og legger et helt
kontinent i kram skygge
Nå er det nordlys i Sør-Amerika
Og det snør på Copacabana
I Stryn gror palmene helt inn i månen
Og det regner kaffe resten av natta
Og karnevalet går med Pælær
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KIWI Biri

Butikksjef Bjørn Veisten
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Litt info fra Lions Club Biri
HARALD EIKREM TUSVIK
TEKST OG FOTO

LC Biri ble stiftet 6. mars 1974, og feirer dermed 40 år i år, og det skal selvsagt markeres med
et eget arrangement i løpet av året.
Lions Club Biri setter utrolig stor pris
på de tilbakemeldinger, og den
responsen vi får når vi er ute med
«Lions-aktiviteter»! Mye av aktiviteten
vår på høsten er rettet mot vinteren,
med spesielt julenek, kalendere og
strøsand. Og vi må jo innse at når det
gjelder strøsand ble jo jul-/nyttårshelgen
en periode som satte våre strøsandsekker i fokus. Det ble rene «Lions-været»!
Vi hadde i perioder vansker med å
skaffe nok sand til å forsyne spesielt
COOP med.
Men vi solgte også mange julenek
og kalendere. Takk til alle dere som
tenker på småfuglene, historiske
kalenderbilder og ikke minst: støtter
Lions. I løpet av april vil vi på nytt stille
opp i sentrum, Da er det tulipaner vi
skal selge. Inntekten dette skaper, blir
i sin helhet brukt til kampen mot narkotika. Dette vil vi også markere med egen
«vant-annonse» oppe på Biri Stadion.
Strandenga
Strandenga går en spennende sommer
i møte. Det ble en nedtur for oss da vi
av årsaker vi ikke selv kan styre, måtte
avlyse leiren for barnehjemsbarn fra
Hviterussland. Vi håper og tror fortsatt
at vi skal få dette til i løpet av årets
sesong. Vi starter leirsesongen med
en ukes tenåringsleir i månedsskiftet
juni/juli, tre ukes-leirer i juli/august,
samt en ukes Lions-klubbleir i juli.

I tillegg forventer vi flere «klubbleirer»
og andre lokale Lions-arrangementer.
Det blir mye aktiviteter utover sommeren og høsten. Og innimellom er det
private arrangementer på stedet i form
av bursdagsfeiringer, konfirmasjon, og
andre familieselskaper.

uniform er et krav i disse miljøene).
Og vi har bidratt til at skolen har fått
sin egen «grønnsakshage». Vårt Grønnsakshageprosjekt har vært en fulltreffer.

Anleggsmessig har vi fortsatt mange
aktiviteter på gang – ikke minst arbeider
vi får å få på plass et eget overnattingsbygg, som kan brukes under leirene/
oppholdene. Overnatting nå er basert
på fellesrom i det gule huset, samt bruk
av lavvoer.

«Endelig er skolehagen ferdig til å tas
i bruk. Nå er barna ivrige etter å så
forskjellige næringsrike grønnsaker som
vokser fort i dette klimaet. De fikk så
stor tomt på skolen at de gikk vekk fra
ideen om å så i sekker. Hver bås har fått
låsbare dører og netting rundt, samt
ekstra piggtråd. Her skal verken dyr
eller tobeinte komme inn å stjele avling.
Også den ene vanntanken er ferdig, noe
som betyr at de får vann til hagen, og at
elevene kan få med seg rent drikkevann
hjem. Det vil forbedre helsetilstanden
mye, siden de drikker forurenset vann
direkte fra Victoriasjøen. Barna ser hvor
enkelt det er å kunne lage sin egen mat.
Hvordan de lager gjødsel og vanner
og luker for å oppnå et godt resultat.
Nå trenger de ikke lenger gå sultne til
skolen om morgenen, eller koke blader
fra trærne for å ha noe i magen . Hver
klasse har sine felt og kan nå høste og
lage mat på skolen. Forhåpentligvis vil
kunnskapen spre seg, slik at barna kan
lage også sine egne hager hjemme.»

Innsamlede midler
Hva bruker vi de innsamlede midlene
til? Lokale og nasjonale aktiviteter:
Vi støtter lokale aktiviteter i nærmiljøet,
enten direkte eller indirekte via andre
aktører, arrangementer samt direkte
rettede tiltak, også forhåndsutredninger
som er knyttet til sunne aktiviteter for
barn og ungdom.
Via våre «kontingenter» til Lions Norge,
er vi med både lokalt/nasjonalt og
internasjonalt og støtter helseprosjekter, brønnprosjekter, øyeprosjekter og
katastrofeprosjekter.
Mbita/Kenya
Her har vi fortsatt våre adoptivelever
ved den lokale skolen, der vi betaler
skolepenger og skoleklær (skole-

Vi har fått denne facebook-meldingen
om prosjektet fra Mbita:
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ENERGISK: Biristrand Musikkforening holdt en energisk nyttårskonsert i Biri kirke søndag 19. januar.

Musikkforening Blues
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

BIRI: Fem øre kostet det Biristrand Musikkforenings medlemmer å ikke møte til øving i 1931.
Dette må ha skremt generasjoner av medlemmer, for i Biri kirke denne søndagskvelden
i januar var musikkforeningen særdeles godt øvde og samspilte.

Til årets nyttårskonsert var Carol og
Thor Kvande hyret inn, henholdsvis
på sang og pianofølge. Carol Kvande
imponerte med sin runde og dype
stemme, nærmest et sted imellom alt
og sopran. Mye bra ble det selvsagt
også levert fra korpset og ambisjonene
er det ingenting å si på. Og konferansier
Torvild Sveen var som vanlig akkurat
passe morsom under introduksjonene
av hvert stykke. Dirigent Nils Erik Lister,
som i fjor fikk kongens fortjenestemedalje, loset korpset på trygg måte
gjennom vel halvannen times musikk.

Is Wide, en tradisjonell folkevise fra
1600-tallets England. Med solist Olav
Velure på sitt barytonhorn og et eminent
trommespill av Jostein Ramsrud.

Rent og harmonisk
Musikkforeningen ble altså stiftet i 1931,
da med et klart mål, - å spille riktig,
rent og harmonisk, ifølge konferansier
Sveen. Dette beviste korpset noenlunde
bra i åpningstykket Skataco av belgieren Jakobski, enda bedre i The Water

Vakkert og vemodig
Deretter lot korpset kveldens gjester få
sin avdeling sanger vi liker å høre, blant
annet Bruce Springsteens My Hometown, - jeg liker egentlig ikke denne artisten, innrømmet Carol Kvande, - men
har latt meg overtale av Thor til å synge

Og så satte det hele seg så perfekt det
går an for et amatørkorps med Georgia
On My Mind av Hoagy Carmichael og
Stuart Gorrell. – Men best kjent gjennom Ray Charles som også er en av
mine store inspiratorer, kunne Carol
Kvande fortelle, - og lot oss få ta del i
sin stemmeprakt for første gang denne
kvelden.

den. Det burde hun ikke angre på, for
ingen har vel presentert Springsteen på
denne måten her i distriktet før. Vakkert
og vemodig. Feeling Good, en teaterlåt
fra 1960-tallet gjort best kjent av Nina
Simone stod seg bra og satte Biri kirke i
reneste James Bond stemning. Derimot
falt Kvande litt igjennom på Joni Mitchells A Case Of You, det er litt for stort
sprang stemmemessig mellom Kvande
og Mitchell.
Ny gitarlåt?
Avslutningsvis fikk vi Billie Holidays God
Bless The Child og Errol Garners Misty,
to svisker hvor korps og sangsolist
traff hverandre utmerket. Kveldens
højdare for de fleste ble Gary Moores
Still Got The Blues med Stein Marius
Pedersen på gitar og Carol Kvande på
vokal, backet opp av korpset. Dette
er selvsagt morsomt, skranglete og

imponerende, likevel burde det være lov
å be pent om en annen gitarlåt neste år
kanskje? For talentet til unge Pedersen
er det ingen grunn til å tvile på. Heller
ikke talentet til trommis Simen Strand,
som fulgte gitar og korps tett på denne
blueslåten, skal det kimses av. Det gror
godt i Biris unge musikkliv også.
I det store og hele ble det en fin kveld
i Biri kirke, konserten samlet vel 100
publikummere som tydelig ga uttrykk
for at de koste seg sammen med et
godt samspilt korps. Så godt samspilte
at det av og til gikk litt på autopilot på
de stykkene Biristrand Musikkforening
har spilt flere ganger tidligere. Men
kjenner vi dem rett vil de komme sterkt
tilbake.
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MEKTIG STEMME: Carol Kvande imponerte med sin mektige stemme. Thor Kvande akkompagnerte på piano.

TALENTER: Stein Marius Pedersen ga oss Gary Moore og Still Got The Blues. Sammen med Simen Strand på trommer viste han at det finnes unge talenter i Biri.

10

ÅRSMØTE BIRI IL
Biri Idrettslag avholder årsmøte
på Klubbhuset i Biri Idrettspark
Søndag 9. mars 2014, 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
Mobil: 970 29 575
Mail: post@biriil.no

SNØFRESERTILBUD

NÅ FRA KR:

8.900,• Snøskuffer og skyfler har vi også.
ÅPENT
MANDAG–FREDAG
TORSDAG
LØRDAG

08.00–16.30
08.00–19.00
09.30–13.30

Biri Bil og Maskin
Birivegen 69, 2836 Biri
Tlf: 611 72 150 – 472 31 764 – 932 23 827
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SOLVEIG SLETTAHJELL:
Foto: Jørn Stenersen

Solveig Slettahjell i Biri kirke onsdag 9. april
BIRI MENIGHET
TEKST

For snart et år siden spilte Solveig
Slettahjell inn CD-en «Arven» i Biri
kirke. Her hadde hun med seg Tord
Gustavsen på flygel, Sjur Miljeteig på
trompet og Nils Økland på fiolin.
CD-en kom ut i oktober og har høstet
gode kritikker. Dagbladet gav terningkast 5 og skriver: «Få behersker sine
virkemidler bedre enn Solveig Slettahjell. I all sin lavmælthet utvider hun stadig rommet rundt den vakre musikken
hun beriker omgivelsene med.»

BIRI: Før påske kommer Solveig Slettahjell tilbake til Biri kirke. Denne gangen sammen
med Tord Gustavsen.

meg, men det var først nå det føltes
naturlig», sier Solveig Slettahjell.

«Arven» er en samling med 13 sanger
som hun har et sterkt forhold til fra
oppveksten. Det er salmer og sanger
hun har sunget i kor, små vokalgrupper
eller solo.

Solveig presenterte noe av dette stoffet
på en konsert i Biri kirke i mars i fjor.
Hun har i det hele tatt fått et sterkt
forhold til kirkerommet i Biri etter at
hun første gang var her høsten 2012
sammen med pianisten Morten Qvenild.
Dette ble utgangspunktet for at hun
gjorde en henvendelse om å få bruke
kirkerommet til å spille inn «Arven». Hun
og medmusikantene tilbrakte ei snau
uke i kirka i mai i fjor. Konserten 9. april
er for vår del en avrunding av dette
prosjektet, selv om Solveig Slettahjell har uttalt at hun uansett gjerne vil
tilbake til Biri kirke.

–«Dette er det jeg sang gjennom hele
oppveksten, og det var med dette stoffet jeg oppdaget at jeg var sanger. Men
jeg måtte ut og studere og jobbe med
musikk på annet vis for å bli voksen.
Jeg kunne gått tilbake til salmene når
som helst, for de har alltid vært med

Solveig har sin utdannelse fra Norges
Musikkhøgsskole der hun har hovedfag
i vokalpedagogikk. De siste 12 årene
har hun gitt ut en rekke soloalbum og
med bandet «The Slow Motiton Quintet». I 2004 fikk hun Spelemannsprisen
for albumet ”Silver”.

Denne gangen er Tord Gustavsen med
på flygel og Nils Økland på fiolin. Tord
Gustavsen er en av våre mest kjente
og anerkjente jazzpianister. Han har gitt
ut en rekke CD-er med egen trio
og kvartett og sammen med en lang
rekke andre artister, bl.a Silje Nergaard.
Nå i januar 2014 kom albumet
«Breaking News». Gustavsen har en
særegen spillemåte og skaper kreativ
og lyrisk musikk.
Nils Økland er komponist og musiker
med både hardingfele og fiolin som
instrument. Han har også spilt inn flere
CD-er og krysser grenser mellom klassisk musikk, jazz og folkemusikk.
Vi tror det blir magisk samspill og
stemning i Biri kirke denne onsdagskvelden før påske.
Biri kirke
Onsdag 9.april, kl. 19.00
Bill 200,-

TORD GUSTAVSEN:
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
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Idrettshall i Biri
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Lederen for Biri Idrettslag, Magnar
Linnerud, forteller at kostnadene er
stipulert til 18 millioner kroner + mva.
Av disse kommer fem millioner fra
Gjøvik kommune og det er gitt tilsagn
på spillemidler på seks millioner kroner.
– Da mangler det syv millioner som
vi må skaffe på annet vis, sier han, normalt klarer vi det på dugnad, fra
gaver og sponsorer. Linnerud ser likevel
utfordringen i å få dette til, for mye
er arbeid som krever andre kvalifikasjoner enn det et rent dugnadsarbeid
kan matche.
Rik onkel
– Vi må nok satse på en større kontantstrøm enn vi har gjort ved tidligere prosjekter, innrømmer han. – En rik onkel

BYGGES I TRE:
Slik er den nye idrettshallen
i Biri tenkt, med en bruksflate
på hele 1700 kvm.

BIRI: Det ble en rimelig hektisk romjul for gruppen som har prosjektert idrettshall i Biri. I løpet
av julefredsdagene gjorde de ferdig et 50 siders prosjektdokument til kulturdepartementet.

hadde vært fint denne gangen, det er
et betydelig beløp som må hentes inn.
Så må vi vurdere byggematerialer og
andre kostnadsbesparinger også, og
så langt er det en solid hall i tre som
er prosjektert og godkjent - og som vi
ønsker å bygge.
Kafeteria
Byggestart vil bli våren 2015 og hallen
vil få en spilleflate på 20x40 meter og
en såkalt aktivitetsflate på 25x47 meter.
Grunnflaten blir hele 1500 kvm med
et brukerareal på 1700 kvm, hvorav
inkludert garderober, sanitæranlegg,
dusjer og lagerplass. – Hele hallen vil
også bli tilpasset funksjonshemmede,
lover Linnerud. – Og selvsagt vil det bli
en fin kafeteria med balkong og god

SØRENDEN: Hallen skal ligge i sørenden av idrettsanlegget, med deler av den gamle grusbanen
som parkeringsplasser.

utsikt over anlegget her i idrettsparken.
Stor hjelp
Hallen vil bli bygd etter kravene for
en håndballhall, men Linnerud lover at
dette skal bli en flerbrukshall til beste
for Biris befolkning. – Den skal kunne
brukes til alt av innendørsaktiviter, sier
han, - ikke minst som treningshall for
fotball-lagene i bygda.
Prosjektkomiteen har bestått av, foruten
Magnar Linnerud selv, Bjørn Feiring,
Finn Bratteng, Jan Leirhoel og Trond
Øyvind Nilsen. – I prosjektfasen har vi
hatt stor hjelp av Rollag kommune,
som har bygd en lignende hall, sier
Linnerud, - og også arkitektfirmaet
Green Advisers i Trondheim har hjulpet

oss svært mye til nesten ingen kostnad
for idrettslaget. De har nærmest gjort
dette på dugnad så langt.
Til beste for Biri
Det skal også opprettes en referansegruppe i forbindelse med idrettshallen,
hvis oppgave vil bli å komme med
innspill med hvordan hallen skal brukes
på en fornuftig måte og til beste for
bygdas befolkning. – Denne referansegruppen vil bli opprettet etter hvert
og her tar vi gjerne imot innspill fra
personer som ønsker å bli med eller vet
om noen som burde bli med, avslutter
Magnar Linnerud, - en byggekomite
jobbes det også med å få på plass.

GLEDER SEG: Leder i Biri Idrettslag, Magnar Linnerud og vaktmester Nils Kristian Brostuen
gleder seg til ny idrettshall i Biri.
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Malermestrene i Biri!
• 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.

Vår fagkunnskap er din trygghet.

www.malermestrene.no

Telefon 611 80 027

ÅPNINGSTID 10.00 – 17.00 LØRDAG 09.00 – 14.00
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BIRI MUSIKKFÆST 2014

THE RAINMAKERS (USA)
FINN BJELKE(OSL)
HERCULES(FÅV)
BIRI ALLSTAR(BIR)
honne hotell
og konferansesenter biri

Lørdag 7. juni fra kl 18.00
Billetter kr . 350,- + avgift
Billettservice
tlf. 815 33 133
www.billettservice.no
Billetter i salg fra 1. mars!

DISSE STØTTET OSS I 2013: LILLEHAMMER BYAVIS - KIWI
BDO - GJØVIK TRAFIKKSKOLE - FRANKIE BOY
B GJENGEN - TOSK - NR. 18 - STAN FARAWAYFARM
BIRISTRAND CAMPING-PK TRANBERG
FOTOGRAF KATRINE-FIBRA-BIRI TRANSPORT
TOTEN SPAREBANK - GJØVIK KOMMUNE

www.birimusikkfest.no
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TIL BIRI MUSIKKFÆST: Det er bare å krysse av 7. juni i kalenderen, for da kommer selveste
The Rainmakers til Biri. Bandet fra Kansas består av fra venstre Pat Tomek på trommer, vokalist
og låtskriver Bob Walkenhorst, bassist Rich Ruth og gitarist Jeff Porter.

Lykketreff for Biri Musikkfæst!
PRESSE: BIRI MUSIKKFÆST
TEKST OG FOTO

Etter å ha vartet opp med gamle syttitallshelter som Slade, Ken Hensley
og Mungo Jerry, tar Biri Musikkfæst
steget opp til det rocka 80-tallet. Dette
synes arrangørene Hagbart og Bredo
Entertainment er litt skummelt.
The Rainmakers
De tok navnet etter en John Grishamroman og har siden debut-albumet i
1986 hatt et enda mer hjertelig forhold
til det norske publikummet enn selveste
Bonnie Tyler. The Rainmakers, anført
av en av rockens kanskje mest karismatiske frontfigurer, kommer rett fra
Sweden Rock Festival til Biri og skal
deretter videre til Alta Rock og Blues
Festival. – Det norske managementet
ringte selv og ville ha spillejobb på Biri,
forteller Hugo Wiklund, Hans Erik
Brostuen og Tore Feiring i Hagbart og
Bredo Entertainment, - da etter tips fra
Finn Bjelke. – Åttitallet er jo litt skummelt for oss gamlingene, vi kjenner
jo syttitallet best, men etter tilbakemeldinger vi har fått, har vi stor tro på
at vi har gjort et lykketreff. De har utrolig
mange dedikerte fans rundt omkring og
det har allerede spredd seg at de kommer til Biri. Så i år tror vi at det lønner
seg å være ekstra tidlig ute med å kjøpe
billetter. I fjor ble vi jo utsolgt på billetter,
minnes de.

BIRI: Frode Hermanrud i Oppland Arbeiderblad skrev i januar dette: - I historiebøkene vil
pinseaften 2014 bli stående som dagen da the Rainmakers kom til Biri. For lørdag 7. juni
braker det løs med årets Biri Musikkfæst.

Billetter ute 1. mars
Også i år selges billettene via Billettservice, de koster kr 350,- pluss
avgift. – Vi måtte legge på ørlite,
forteller karene, - tross utsolgt hus
og stormende jubel i fjor tapte vi ganske
mange tusen kroner som vi måtte ta
av egen lomme. Men i år kjører vi et
strengere og hardere budsjettregime,
smiler de og har håp om å komme
i balanse. – Fra 1. mars skal billettene
ligge ute på Billettservice.
Finn Bjelke og Hercules
Også i år blir det quiz med Finn Bjelke,
fra hovedscenen som i fjor. – Dette
ble en suksess i fjor og det håper vi
selvsagt på i år også. Finn gleder seg
enormt, for ikke nok med at vi har The
Rainmakers som er et av hans favorittband, men også Fåvang-baserte
Hercules kommer med sin boogie-rock,
og de høres nesten ut som Status Quo,
lover Wiklund, Brostuen og Feiring.
Allstars
Lokalt innslag blir det også i år, Biri Allstars har blitt et varemerke for festivalen
og dette bandet med ulike konstellasjoner med Biri-musikere blir bare
bedre og bedre ryktes det. – Vi er veldig
spente på hva de kommer med denne
gangen, sies det fra arrangørene.

PINSEAFTEN: Hagbart og Bredo Entertainment ser fram til årets pinseaften og Biri Musikkfæst.
Billetter legges ut på Billettservice 1. mars, lover fra venstre Tore Feiring, Hugo Wiklund og Hans
Erik Brostuen. – Vi gleder oss stort til arrangementet, det er alltid en glede å samarbeide med
Honne og de ansatte der, sier de.

Med rockere fra Kansas, USA, boogiewoogie fra Fåvang, quizmaster fra Oslo
og musikere fra Biri er det duket for en
tett musikkfæst med solide navn. – Vi
har alltid satset på kvalitet og gått våre
egne veier, sier Wiklund, Brostuen og
Feiring. – Dette har ikke alltid slått like
heldig ut økonomisk, men vi har alltid
sørget for at både artister, lyd- og
lysfolk og andre involverte har fått de
pengene de har krav på. Og lønn til oss
selv har vi aldri tatt ut, understreker
de. – Derfor har vi også et godt rykte og
godt navn innenfor bransjen. Vi blir sett
på som seriøse i en bransje hvor det er
mange som er store i kjeften men lar
være å betale for seg. Det synes vi at vi
kan få lov til å være stolte av.

Norgesvenner
Med slagere som Downstream, Let My
People Go-Go, Big Fat Blonde, Hoo –
Dee Hoo og Shiny har The Rainmakers
hatt et nesten merkelig grep om det
norske publikummet og bandets form
for tøff, fengende og småskeiv rock har
gjort at bandet i snart 30 år har sjarmert
seg gjennom Europa.
Frontfigur og vokalist Bob Walkenhorst er også en habil kunstmaler,
og det jobbes med en utstilling, sier
arrangørene, uten at de her og nå
kan bekrefte at de får det til. Foruten
Walkenhorst består The Rainmakers
av Pat Tomek, Rick Ruth og Jeff Porter.
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Biri ILs Skigruppe ønsker velkommen til

Madshussprinten 2014
BIRI IL SKIGRUPPE
TEKST OG FOTO

PRAKTISK INFORMASJON:
Rennleder: Martin K. Sveum
Løypesjef: Jan Olav Bilit
TD: Jan Sverre Seierstad
og Hanne Kvåle
Rennstart: Lørdag 22. februar
Første start kl 09.30 Junior- og
Seniorløpere. Start øvrige klasser
ca kl 11.30. Forbehold om antall
deltagere i klassen mht. tidspunkt.
Stilart: Klassisk
Organisering:
J/G 08 år – J/G 10 år:
Sonerenn, sprint ca. 600 m
J/G 11 år – J/G 12 år:
Sprint, ca. 800 m
J/G 13 år – J/G 14 år:
KM-Sprint, ca. 800 m
J/G 15 år – J/G 17 år:
KM-Sprint, ca. 1.300 m
J/G 18 år – K/M Senior:
KM-Sprint, ca. 1.500 m
Klassene J/G 11 år – J/G 12 år får gå
to runder, prolog og finale. Finalene
settes opp etter rangering fra resultater
i prologen.

Biri ILs Skigruppe ønsker velkommen til Madshussprinten i Biri Idrettspark. Dette er
9. gang vi arrangerer Madshussprinten. Rennet er en del av Madshus Skifestival som foregår
i Gjøvikregionen 15. – 23. februar 2014, og er i år KM sprint klassisk for Oppland Skikrets.

Klassen J/G 13 år og eldre: Alle utøvere
går minimum to runder, prolog deretter
kvartfinale, semifinale og finale.

Kuldegrense:
Barn og ungdom: -15 (minus 15)
Junior og senior: -18 (minus 18).

Det benyttes brikker for tidtakningen.
Registrer egen, eller lei på stedet.

Startnummer:
Hentes klubbvis på rennkontor i klubbhuset, og returneres rennkontor.

Sprinten kjøres etter program fra
NSF World Cup-modell, med 30 løpere
som kvalifiserer seg for kvartfinalene.
I klasser med færre enn 30 deltagere
brukes skjema/modell fra NSF.
I klassene J/G 13-16 år med flere enn
30 deltagere i en klasse, vil det bli kjørt
plasseringsheat for plassene f.o.m.
31 og utover, eller enkelte kvartfinaleheat skal utvides med 1 løper.
Slik at alle løpere i disse klassene får
gå to ganger.
KM-tittel tildeles beste løper fra
Oppland Skikrets i finalen, eventuelt
semi-/kvartfinale.
Løypevaktene kan ved behov delta
i juryen.

Lisens:
Løpere som har fylt 13 år skal ha
gyldig lisens.
Startkontingent:
J/G 8 – 16 år: kr 100
K/M junior: kr 115
K/M senior: kr 130
Brikkeleie for J/G 13 år og eldre
som ikke har selv: kr 30.
Startkontingent og leie av brikker
etterfaktureres til klubbene.
Garderober:
Garderober med dusj i klubbhuset til
Biri IL og ved Biri ungdomsskole.
Kafé/kiosk: Kafé i storsalen i 2. etasje.
Kiosk i 1. etasje i klubbhuset til Biri IL.

Premiering:
Full premiering i alle klasser. Premieutdeling gjennomføres fortløpende så
fort det lar seg gjøre etter at offisielle
resultatlister er klare for de enkelte
klasser. 8 par Madshusski er uttrekkspremie blant alle deltagere i klassen
J/G 11 år til J/G 16 år.
Parkering:
Ved klubbhuset og ved Biri u-skole.
All trening og oppvarming i løypetraséen er forbudt. Det er egen trenings-/oppvarmingstrasé som skal
benyttes. Besiktigelse av løype kan
kun skje før rennstart kl 09.30 og
mellom ca. 11.00 og ca. 11.20. Vi viser
ellers til løypekart/løypeprofil.
Biri ILs Skigruppe ønsker alle deltagere
lykke til, og vi håper at alle får en trivelig
dag i Biri Idrettspark denne lørdagen!
Følg med på våre hjemside
www.biriil.no for oppdatert informasjon
om Madshussprinten 2014
- KM Sprint klassisk.
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MADSHUSSPRINTEN
(KM Sprint, klassisk for Oppland skikrets)
Biri Idrettspark, lørdag 22. februar kl 09.30
Program 2013: Madshus Skifestival

16.- 23. februar 2014
Velkommen til dager
med ski og glede!
GJØVIK KOMMUNE

SØNDAG 16. 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

FREDAG 21. FEBRUAR
Ski For Alle - Stor Vinteraktivitetsdag
Sted: Øverby Helsesportsenter kl. 11.00 - 14.00
Arr: Gjøvik kommune Kultur, Gjøvik Frivilligsentral
avd. Øverby, Friskus IL, Mental Helse Gjøvik,
Gjøvik og Omegn Modellflyklubb

Madshus Stuttmaraton

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

ONSDAG 19. FEBRUAR
Madshus Skiskyting

Sted: ØTS-skisenter Karidalen
Arr: Østre Toten Skilag

TORSDAG 20. FEBRUAR
Madshusstafetten (F)
Sted: Vind Idrettspark
Arr: Vind IL

TORSDAG 20. FEBRUAR
Invitasjon Til Fagdag

For alle som jobber med, eller er engasjert
i tilpasset fysisk aktivitet
Tema: ”Inspirasjon og Motivasjon”
Sted: Gjøvik Frivilligsentral avd. Øverby kl. 14.00 - 16.00
Arr: Seksjon tilrettelagte kulturtilbud v/Siri Syvrud
og Solvor Sandmark

LØRDAG 22. FEBRUAR
Madshussprinten (K)
KM Sprint for Oppland krets.
Sted: Biri Idrettspark
Arr: Biri IL

Barnas Madshusdag på Gjøvik Gård

Mange aktiviteter for barn fra kl. 12.00.
Alle barn som deltar får varm saft fra kaféen.
Sted: Gjøvik gård
Arr: Gjøvik kommune Kultur, Drengestua Kafé
og Gjøvik Gårds Venneforening
Åpent i Drengestua Kafé fra kl. 11.00 - 16.00

SØNDAG 23. FEBRUAR
Madshusrennet (F)

Sted: Øverby idrettspark kl. 11.00
Arr: Redalen IL
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VENTEPLASS: Ny holdeplass
Mjøsbrua Vest. En gave fra
norske skattebetalere til oss
biringer. Nå er det sannsynligvis
toalettpapir og godt renhold
inne i huset også.

Biri – holdeplass med stein
SYVER AASBERG
TEKST OG FOTO

Borte ved Mjøsbrua skjedde det mye
i 2013, og litt mindre i 2014. Den store
bussholdeplassen ble bygget, med hus,
skur å stå under og egen avkjøring rett
inn i rundkjøringa. Men det var jo litt
morsomt å lese ved månedsskiftet
at det nybygde huset der ikke var
i bruk den første måneden på grunn av
manglende avtaler om hvem som skulle
ha ettersyn med toaletter og dopapir!
Nå i februar regner jeg med at dette
er i orden og vi biringer har fått en
flott holdeplass som har kostet om
lag 30 millioner.
Denne gir muligheter for bedre koordinering mellom ulike bussruter rundt
Mjøsa. Men det gir oss også muligheten
til lettere å kunne bruke langdistansebussene som passerer forbi på E6 til
alle døgnets tider. Nå får både vi og

BIRI: Borte ved Mjøsbrua skjedde det mye i 2013, og litt mindre i 2014. Den store bussholdeplassen ble bygget, med hus, skur å stå under og egen avkjøring rett inn i rundkjøringa.

modølene det bedre enn ved å stå
i huken borte ved den tidligere bomstasjonen på andre siden av brua.
Det er også et fint sted å stå og filosofere litt. Ved nedkjøringa til den nye
bussholdeplassen ved Fremstad er det
en flat sandavsetning fra slutten av istiden. Etter min vurdering sannsynligvis
avsatt av rennende vann langsetter en
iskant. Altså rundt 10.000 år gammel.
Ser du oppover bakken (i kompassretning rett vest) så ser du ovenfor
Sanner overgang fra jevn mark og skog
til bart fjell. Dette er Birikalk og skifer.
Det samme som vi har på veiskjæringen
til E6-en ved Kremmerodden. Og under
nesten hele Biri sentrum og oppover
Øverbygda. På Kremmerodden er
skjæringene og mønstrene så fine

og instruktive at det er fredet. Her er
kalk isprengt mellom leirlag. Dette
kommer fra grunne havområder der
det har vært organismer som på en
eller annen måte har konsentrert kalken
fra havvannet og deretter har sunket
ned. Det var tidlig liv. Disse grunne
avsetningene med kalkrester av små
organismer ble ifølge geologer avsatt
for ca 660 millioner år siden. Den gang
Biri var trygt plassert på jordskorpen
langt syd for ekvator. Dette var en varm
og deilig tid.
Så kan du senke blikket litt og søke
horistontalt. Da ser du rett på 128,3 –
et rødmalt tall på den nye fjellskjæringa
langs den nye vegtraseen. Tallet er nok
en avgivelse av høyde over havet, en
mye brukt høydeangivelse på Mjøsa er
jo 123. Men, gå helt inntil dette tallet
og kikk litt i fjellveggen. Her ser det ut
som sams støypegrus som vi brukte
før standardgrus kom fra pukkverkene
rundt om. Variasjoner i grått. Og så er
det enkelte lyse småsteiner to-tre cm
i diameter. Men disse små lyse steinene
er ganske kantete. Dette er sammenpresset sand og grus i litt ulik størrelse.
Dette er ikke finslipt og avrundede

sandkorn slik som du kan finne på fine
sandstrender langs Middelhavet. Den
grove grusen ved bussholdeplassen
er tegn på at steinen er ganske kort
transportert. Venteligvis i bekker og
elver. Og så har grusen blitt liggende
finpakket nede i sanda. Med tiden er
det kommet stadig nye lag oppå og
etter hvert er dette kittet sammen og
størknet til fast fjell. Kvartsitt og sandstein er hovedbetegnelsene.
Geologer har kalt avsetningen for
Vangsåsformasjonen og de har
nærmere spesifisert dette til Vardalsandstein. Ofte er denne rødaktig.
Disse sand og gruspartiklene ble avsatt
for ca 550 millioner år siden. Det var
nok en istid også i forkant av disse.
Og kanskje noen fjellkjedefoldinger.
Altså, fjellveggen du ser på (128,3)
er rundt 550 millioner år, fjellveggen
oppe i lia ovenfor Sanner er rundt
660 millioner år, sanda i flata et par
hundre meter unna ble avsatt i slutten
av istiden, regjeringa er fra Høyre og
Fremskrittspartiet, isen på Mjøsa er
fra i vinter og bussen kommer om
noen minutter.

128,3: Fjellvegg med vardalsandstein rett ved holdeplassen. Denne grusen ble avsatt for
vel en halv milliard år siden langt nede på den sydlige halvkule. Kikk på den kantete grusen –
et tegn på kort transportavstand i vann. Du trenger ikke bare fikle med mobilen når du står her.
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Biri ILs kalender for 2014
Vi valgte i år å sende ut kalenderen til alle husstander som har medlemskap i Biri IL
med en vedlagt giro på kr 50,- for de som ønsket å støtte oss med dette.
Kalenderen er også å få kjøpt på Kremmer’n. Kalenderen er fylt med fine bilder av
aktivitetene som foregår i Biri IL, og den inneholder også oversikt over viktige datoer
for klubbrenn, skitreninger, håndballkamper i idrettslagets regi, samt andre kulturelle
arrangement i Biri.

Til nå har over 100 husstander kjøpt kalenderen, og det kommer fortsatt inn beløp.
Takk til alle dere som har kjøpt og annonsert i kalenderen.
Styret
Magnar Linnerud
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KOPIEN: Denne trestatuen står i dag i Biri
kirke og har kostet 650.000 kroner å få til.

TENNER ET LYS: Gunnar Liven (t.v.)
og Magne Gullord tenner et lys for Birimadonnaen. Tidligere prest i Biri kirke, Knut
Sønstegaard er mer enn fornøyd med å ha få
henne på plass sammen med Jesusbarnet.

Madonnaen som smiler
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Biriavisa møtte tre fra en arbeidsgruppe
som fikk oppdraget å hente denne
utkastede madonnaen hjem fra kulturhistorisk museum, hvor den havnet i
1864, eller oldsakssamlingen som det
den gang het. Da hadde hun levd et liv
på loftet i gamle Biri stavkirke fra 1537
og fram til 1777 da nåværende kirke ble
bygget. Den lille trestatuen som etter
hvert har blitt kjent som Birimadonnaen
er fra rundt 1250 og sto i den gamle
stavkirken her på Biri, forteller Knut
Sønstegaard, tidligere prest i Biri og
en av pådriverne for å få Birimadonnaen
hjem. – I dag regnes originalen som
en av de fineste middelalderskulpturene
vi har, og er trygt plassert på kulturhistorisk museum.
Tro kopi
Sammen med Gunnar Liven, Magne
Gullord og Harald Jacobsen har
Sønstegaard siden 2009 brukt mye tid
for å få Birimadonnaen dit den egentlig
hører hjemme. – Robert Leulier var også
med fra starten men valgte etter hvert
å trekke seg ut fra komiteen, blir det
forklart. – Vårt første mål var selvsagt
å få madonnaen hjem, men etter et kort,
men veldig oppklarende møte hos kulturhistorisk museum fikk vi grei beskjed
om at det kunne vi bare glemme. – Biri
kirke fra 1777 står på riksantikvarens
liste over særlig verneverdige kirker,
og det kan ikke installeres noe i kirken
uten biskopens og riksantikvarens godkjenning, forklarer Gunnar Liven.
– Den norske kirke kan heller ikke ta
imot gjenstander som gaver uten biskopens godkjenning. Det var et regelverk
vi måtte forholde oss til. Rådene
arbeidsgruppen hadde med tilbake fra
Kulturhistorisk museum var å skrinlegge målet om å få «hjem» den originale

BIRI: Skal man tro historikere, og det skal man jo, så er det ganske nøyaktig 477 år siden
en madonna beæret Biri kirke med sin tilstedeværelse. I 1537 feide reformasjonen over landet
og ut var det med alle katolske relikvier fra kirkene.

skulpturen fordi det aldri ville bli godkjent, men bruke ressursene til å skape
en tro kopi. Videre fikk vi råd og bistand
om hvor og hvordan vi kunne hente
tilbud på kvalifisert hjelp til skanning,
fresing og polykromering (farging) av
en nøyaktig kopi. Det var dette kravet
de satte, forklarer Liven.

om tørking, krittlag og et linduklag, så
maling igjen, tørking og maling i veldig
mange omganger, inntil det hele sto
ferdig en dag i 2013. – Dette er kanskje
den eneste madonnaen som smiler,
sier Sønstegaard, - bare det er en
sjeldenhet i seg selv, jeg liker å kalle
henne Den Smilende Madonnaen.

800 år gammel eikestokk
Og med ny teknologi, 3D-skanning,
fresing og finskjæring i samarbeid
med landets fremste fageksperter laget
de så en tro kopi av den 800 år
gamle kulturskatten slik den så ut da
den var ny. – Kravet for dataskanning
var utrolige 20 punkter pr. kvadratmilllimeter, føyer Magne Gullord til, - noe det
færreste i landet kunne klare, unntaket
var Rambøll. Ikke det billigste alternativet akkurat, men vi ville jo få til dette.
– Når så grovfresen da var gjort var
det rett inn til treskjæreravdelingen ved
vikingskipmuseene på Bygdøy som da
finpusset det hele. Det morsomme er
at stokken vår kopi er skjært ut av er en
800 år gammel stokk, smiler Gullord.

Mye penger
Men billig har dette ikke blitt, nær
650.000 kroner har det hele kostet.
Pengene har blitt hentet inn ved gaver
og andre tilskudd. – Gjøvik kommune
har vært fantastiske i denne sammenhengen, fremhever Gunnar Liven, de har bidratt med noe over 100.000
kroner, og også Toten Sparebank som
har gitt oss hele 200.000 kroner. Det
har kommet inn over 100.000 kroner
fra diverse legater og ikke minst har
bygdas befolkning vært med på å
gi mye penger. Så langt er vi 90.000
kroner i manko, men alle som skal ha
penger har fått så langt, sier han og
regner med at den siste delen av
finansieringen skal gå i orden. – Det er
ikke tatt en eneste krone fra menighetsrådets kasse, forsikrer han.

Den smilende madonnaen
Heldigvis var den originale Birimadonnaen såpass godt bevart at det gikk
an å hente ut originalfarger fra den.
– Oppdraget med å male madonnaen
gikk til Marianne Selsjord, en kjent
malerikonservator og kunstner. – Hun
blir regnet som den fremste innenfor
dette fagfeltet, forteller Sønstegaard,
- nesten to år har hun brukt på dette.
Fargepigmentene er hentet fra Tyskland,
det finnes bedrifter som er spesialister
på å gamle middelalderfarger. – Tjæren
er fra Lesjafjellet, det du ser som gull på
statuen er egentlig sølv belagt med et
tynt tjærelag, forklarer karene og utreder

Kulturskatt
Nå når Birimadonnaen er godt plassert
i Biri kirke mener karene at Biri kirke,
som er Gjøvik kommunes eldste kulturbygning, også burde få Gjøvik kommune enda mer på banen. Madonnaen
er så sin sak, men bygget inneholder
en mengde andre kulturskatter også,
malerier, ornamenter og relikvier som
er unike i seg selv. – Det hevdes bestemt fra fagmiljøer at det var Peder
Kasterud fra Fåberg som sto for maling
og utskjæringer da kirken sto ferdig
i 1777, sier de, - han var en foregangs-

mann og institusjon i seg selv. Dette
er med på å gjøre Biri kirke til en av
våre største kulturskatter, hevder de
ubeskjedent.
Pilegrimsleden
Avslutningsvis slår Knut Sønstegaard,
Gunnar Liven og Magne Gullord et slag
for pilegrimsleden. – Den går jo rett forbi
kirkedøren her, og en vår Birimadonna
burde kunne brukes i markedsføringen
for å få flere til å gå vestsida av Mjøsa.
Hva er vel bedre for en sliten pilegrim
enn å la freden senke seg i et stille
kirkerom beskyttet av en madonna?

ORIGINALEN: Den originale Birimadonnaen
sånn den ser ut i dag, 800 år gammel.

21

TANNLEGENE I BIRI
TANNLEGE
ANNE
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI
SÆTERBAKKEN

Vi har felles telefonnummer:

611 85 362

Begge tannlegene utfører også den offentlige
tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

Vi tar nå også inn nye pasienter.

Autodiesel - Fyringsolje - Parafin - Smøreolje
Trenger du olje til traktor, frostvæske og fett så har vi det på lager.

Vi er der du er!

Best Oljesenter
Bergum og Skogli oljeservice AS
91 12 52 59
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Tine Thing Helseth i Biri kirke
BIRI MENIGHET
TEKST

Som en av verdens ledende trompetister med konsertvirksomhet på
de største konsertscener i samarbeid
med topporkestre og – dirigenter,
har hun etter hvert utviklet et stort
kontaktnett blant kremen av internasjonale musikere.
Noen av disse inviterte hun med
seg til sin egen nystartede festival i
Munch-museet i Oslo i fjor sommer.
Det var stor suksess og 10.-12. juni
er det duket for festival nummer 2.

Tirsdag 10. juni er det duket for ny storkonsert i Biri kirke.
Da kommer trompetisten Tine Thing Helseth sammen med
noen av sine musikerkolleger fra inn- og utland.
I Biri kirke er vi så heldige å få oppleve
en liten tjuvstart og førpremiere på
denne festivalen.
Tine Thing Helseth er kjent for de
fleste fra flere opptredener på TV og
flere CD-innspillinger. I 2006 vant hun
NRKs «Virtuos»-konkurranse, og senere
samme år fikk hun 2. pris i Eurovision
Young Musicians Competition.
Hun har senere mottatt en rekke priser
og utmerkelser, og hun er nå en av våre

mest profilerte unge musikere.
Hvem hun tar med seg til denne konserten i Biri kirke er i skrivende stund
en hemmelighet, men det blir garantert
toppmusikere. Dette blir en begivenhet
biringene bør få med seg.
Konserten arrangeres i samarbeid med
Resonans på Gjøvik.
Billettpris er kr 250,og 150,- for medlemmer.

For de som er interessert i å bli
Resonansmedlem og lese mer om hva
dette er, så kan de gå inn på siden:
www.resonanskonserter.no
Biri kirke, tirsdag 10. juni, kl 20.00
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Biri IL var med i Eidsiva sin julekalender
MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO

I november bidro Biri Idrettslag til
Eidsivas sin julekalender 2014.
Av 200 lag som Eidsiva sponser ble
Biri IL valgt ut som en av 24 lag. Vår
oppgave var å gjøre noe hyggelig
for andre mennesker i bygda vår, og
vi valgte da å invitere beboerne på
Snipptunet til Myrvang. Her hadde vi
hestekjøring og grilling av pølser.
Vi hadde en kjempekoselig dag med
en fin ramme rundt arrangementet.

BIRI: Idrettslaget inviterte beboerne på Snipptunet til utedag på Myrvang.

Takk til alle som bidrog med å få
til dette! Dette frister til gjentagelse
også neste år.
En stor takk også til Eidsiva som kom
på tanken med å lage en så positiv
kalender i anledning julen 2013.
Hele 24 lag i Hedmark og Oppland
satte av en dag for å gjøre noe hyggelig
for mennesker i sitt nærområde.
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Biri IL har tatt over driften
av 2. etasjen på Biri Herredshus
MAGNAR LINNERUD TEKST
ODD M. HESJADALEN FOTO

Idrettslaget har ansvaret for alt utleie
og ettersyn med disse lokalene. Biri IL
vil opprettholde de leiekontrakter som
allerede er inngått. Prisene vil ligge på
samme nivå som da kommunen stod
for utleien.
Avtalen er i første omgang gjort for
ett år, og vil automatisk ble forlenget
ett år om gangen hvis begge parter er
fornøyd med samarbeidet.
Biri IL vil nå kunne koordinere og
tilpasse utleien på Myrvang, klubbhytta
og Herredshuset. Vi vil da kunne være
mere fleksible med tilpassing av størrelsen og pris på lokalene som leies ut.
Vi tror også det er mulig å skape enda
mere aktivitet på Herredshuset.
Kontaktperson for utleie:
Biri IL
Nils Kristian Brostuen
Tlf: 991 51 024
Mail: nkr-br@norgespost.no
Oversikt over Biri IL sine
utleieobjekter finner du på: biriil.no
(Klikk på banedisponering i høyre
margen så vil du få opp alle objektene,
og nederst i denne oversikten finnes
Herredshuset.)

Gjøvik kommune og Biri IL har signert avtale der Biri Idrettslag skal stå for utleie av 2. etasjen
på Biri Herredshus. Biri Idrettslag disponerer storsal, kjøkken og en del av lokalene i kjelleren.
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Jegeropplæring 2014
Biri Jeger- og Fiskeforening
starter opp med

JEGERPRØVEKURS

Ta vare på føttene dine!
Ta fotbehandling!
Nye åpningstider:
Mandag
10.00
Tirsdag
15.00
Onsdag
10.00
Torsdag
10.00
Fredag
10.00

-

17.00
19.00
17.00
17.00
16.00

onsdag 12. mars kl 18.00 på Jegerheim.
Pris medlemmer
Pris ikke-medlemmer

kr
kr

1.700,1.200,-

Bøker til kurset er mulig å kjøpe av oss.
Påmeldingsfrist: 5. mars
(til Frode Amdahl)

Alle timer etter kl 14.00 må være avtalt. Velkommen!
BESTILL TIME PÅ TLF.: 61 17 20 09
eller via http://biri.no

Biri Fotterapi
Irene Snuggerud

Autorisert fotterapeut
Biriv. 77 • 2832 Biri • Tlf 61 17 20 09

For nærmere info se www.njff.no/biri
eller kontakt Frode Amdahl på
40 47 24 13 / veidemann@yahoo.no

Vel møtt!
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Levér inn din gamle mobil og støtt Biri IL
Biri IL er plukket ut til å delta i årets mobilreturkampanje som arrangeres av
Norges Idrettsforbund og Telenor, målet med innsamlingen er at lokale idrettslag
skal få penger i kassa, samtidig som de bidrar til et renere miljø.
Vi håper at alle tar en titt i skuffer og skap og finner gamle mobiltelefoner som
ikke lenger er i bruk. Det eneste du må gjøre er å fjerne SIM-kortet før du leverer
den til innsamlingen.

Mobiltelefoner kan i første omgang leveres inn hos Kremmer’n eller til en
av representantene i styret i Biri IL (oversikt finnes på side 3 i Biriavisa).
Biri IL mottar kr. 35,- pr. innleverte telefon og pengene øremerkes ny idrettshall i Biri.

Kristianslund
VI BYGGER 3 PRAK TISKE TOMANNSBOLIGER I NYDELIGE
OMGIVELSER PÅ BIRI MED FLOT T UTSIK T OVER MJØSA.

Kristianslund
VI BYGGER 3 PRAK TISKE TOMANNSBOLIGER I NYDELIGE

Vi bygger
3 praktiske tomannsboliger
OMGIVELSER PÅ BIRI MED FLOT T UTSIK T OVER MJØSA.
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.

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

BIRI TRAVEBANE

330
330
MJØSA

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

330

LAVE PRISER ALLTID

nordbohus.no/ringsaker
NORDBOHUS GJØVIK AS AVD. RINGSAKER - Tlf. 62 33 61 80
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Kjøp leilighet midt i Biri sentrum!
Biri - Moderne og lettstelte selveierleiligheter i sentrum. 3 av 5 solgt!!

1.940.000,-*
Birivegen 74
2836 Biri
Prosjekterte leiligheter på et plan med
god planløsning. Innh: gang, 2 sov,
bad/wc, bod samt stue og kjøkken i
åpen løsning. Carport kan medfølges
som tillegg.

Visning
Ta kontakt med megler for å avtale et
møte med utbygger
Bra/P.rom
Tomt
Eierform/etg.
Md. f. utg.
Byggeår
*Omk.
Ansvarlig megler
Hege Mjølstad

72/69 m²
Fellestomt.
Eierseksjon/1
500,2013
+ ca 2.75 %

95 10 23 04

privatmegleren.no/55130219
mobil send “P 55130219” til 2140

Lillehammer
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Medlemskontingent Biri IL
MAGNAR LINNERUD
TEKST

Vi sender i disse dager ut 2. purrerunde på medlemskontingenten for 2013. Vi har
fått noen få tilbakemelding på personer som ikke er, eller ønsker å stå som medlem
lengre. Dette skal nå være rettet opp. Etter at vi nå har gjennomført 2. runde med
purringer, så sletter vi de som ikke har betalt fra medlemsregistret vårt. Vi vil da
forhåpentlig ha en komplett og riktig medlemsliste for 2014.

NB! Medlemskontingent er svært viktig for driften av Biri IL, og det vi tar inn
i kontingent genererer enda mer i offentlig støtte.

TAKK TIL DERE SOM HAR VÆRT TÅLMODIGE MED OSS I DENNE PROSESSEN.

Hvis du ikke har mottatt innbetalingsgiro, så vil vi være takknemlig hvis du fyller
ut det vedlagte registreringsskjemaet og returnerer det til:

Husk at medlemskontingenten må være i orden for å være med på aktivitet i Biri IL.

Fakturaen kommer fra KX Products AS, som er Biri Idrettslags samarbeidspartner
på hjemmeside- og medlemsregister.

Øystein Syversen, mobil 411 01114 / medlem@biriil.no

Registreringsskjema for innmelding i Biri I.L.
Medlemstype:

Familie

Voksen

Adr_________________________

Barn
Postnr______

Støttemedlem
Poststed________________

Navn på Hovedmedlem__________________ fødselsdato___/___-___ e-post_______________tlf:__________
Navn på Familiemedlem__________________ fødselsdato___/___-___e-post_______________tlf:__________
Navn på Familiemedlem__________________ fødselsdato___/___-___e-post_______________tlf:__________
Navn på Familiemedlem__________________ fødselsdato___/___-___e-post_______________tlf:__________
Navn på Familiemedlem__________________ fødselsdato___/___-___e-post_______________tlf:__________
Biri Idrettslag
Postboks 49, 2832 Biri
post@biriil.no / Tlf. 970 29 575

Medlemskontingent 2014
Familie kr. 500,-

Voksen kr. 400,-

Barn Kr. 275,- (19 år og yngre) Støttemedlem Kr. 150,-

Informasjon sendes til vår medlemsansvarlig:
Øystein Syversen / E-post: medlem@biriil.no / mobil 411 01 114
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Biri IL Ski takker

BIRI: I forbindelse med Madshussprinten vil vi allerede nå
takke for den responsen som Biri sitt næringsliv har gjort
med annonser i programmet til Madshussprinten 2014.

MARTIN K. SVEUM
TEKST OG FOTO

Vi vil også rekke en stor takk til alle de
nær 70 personene i Biri som stiller opp
for å gjennomføre Biri sitt første Kretsmesterskap på Ski.
Madshussprinten 2014 er også kretsmesterskap i klassisk stilart for Oppland
skikrets. Mange stiller opp allerede
fredag kveld fra klokka åtte, i tillegg til

alle som er med hele lørdagen.
På den Madshussprinten med flest
deltagere så langt i historien var det
280 løpere påmeldt, og vi regner med
at fordi dette også er et kretsmesterskap at det kan bli flere løpere.
Kanskje så mange som 400...

Tusen takk til dere som stiller opp
og dere som bidrar med annonse.
Styret vil også benytte anledningen til
å takke de som stiller opp og bistår
slik at vi klarer å gjennomføre klubbrenn
både i Biri og på Biristrand hver onsdag
mellom jul og påske.

Hilsen
Biri Il Ski
v/Martin K. Sveum

LAT BIL?
Vi leverer optimering/tuning av motoreffekt til din bil.
Vi utfører også:
• Eu-kontroll til fast lavpris
• Leiebil
• Km-service
• Reparasjon av alle bilmerker
• Bilglass
• Bilvarme
• Bilverksted
• Optimering
• Dieselpumper
• Testhall for personbil
• Testhall for lastebil og buss
• Salg/rep og kalibrering av verkstedutstyr
• Kalibrering/kontroll av fartskriver

SERVICECENTER AS
Fyksen Servicecenter AS
2380 Brumunddal
Telefon: 62 34 20 16

Fyksen Servicecenter AS
2318 Hamar
Telefon: 62 51 26 50

Fyksen Servicecenter AS
2411 Elverum
Telefon: 62 42 60 20

Fyksen Servicecenter AS
2316 Gjøvik
Telefon: 61 10 95 95

Lillehammer Servicecenter
2619 Lillehammer
Telefon: 61 27 97 97

Fyksen Servicecenter
- Ditt verksted i Hedmark/Oppland

For everything your car needs.
s.
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SØKER BUTIKKDRIVER: –Bygda skal kjøpe denne bygningen bak meg for 1,2 millioner kroner, hevder Per Kristian Tranberg.
Sammen med Biristrands befolkning ønsker han og aksjonsgruppen han er medlem av en leietager som vil drive nærbutikk i lokalene.

BILL.MRK: Butikkdriver ønskes
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Sine vane tro trommet da strandingene
sammen til et folkemøte hvor dette
spørsmålet ble tatt opp.
En aksjonsgruppe ble opprettet, med
Per Kristian Tranberg, Alf Kristian
Steinstad, Andreas Ekern og Arnt Olaf
Eide i spissen. Disse fikk fra bygda
mandat til å samle inn nok penger til
aksjekapital for å danne et AS som
senere kunne få lån og kjøpe det tidligere butikklokalet. – Sist det var snakk om
å legge ned butikken fikk bygdefolket til
en avtale med Coop om forkjøpsrett av
lokalene hvis det ble nedlegging senere,
forklarer Tranberg.
Samlet inn penger
– Vi satte en pris pr. aksje til 1.000
kroner, forteller Per Kristian Tranberg,
- og som minstemål en aksjekapital på
300.000 kroner før vi satte i gang. Vi fikk
det ganske travelt også, for Coop satte
en frist til 1. mars for bygda. Hvis ikke
solgte de til andre eller leide ut bygget
til andre.

BIRISTRAND: Den første dagen i februar ble Coop-butikken på Biristrand nedlagt.
Coop-kjeden fant den ikke lenger lønnsom og overlot til bygdas befolkning å vurdere
om de ville kjøpe lokalene og få tak i butikkdrivere.
Men Biristrand og dens befolkning
fornekter seg ikke, så langt er det i følge
Tranberg samlet inn over 330.000
kroner, fordelt på vel 100 aksjeeiere.
– Bygget er nå taksert og vi har fått et
tilbud om å kjøpe det for 1,2 millioner
kroner, sier Tranberg. – noe vi nå akter
å gjøre. Samtidig understreker han at
det ikke er enkeltpersoner som står bak
dette AS-et, men hele bygda. – Så er
det sånn på Biristrand som i de fleste
bygder, noen er enige og positive, og
noen mener at det hele er noe tull.
Men de aller, aller fleste vi har snakket
med sier at de er særdeles positive til å
bruke en eventuell nærbutikk mye mer.
Søker butikkdriver
Fortrinnsvis er det butikkdrift som
ønskes i lokalene, det ligger også
en klausul i avtalen med Coop om
dette. – Vi har vel 270 husstander på
Biristrand, vi har blant annet snakket
med Norgeskjeden som også har et
nærbutikk-konsept. De sier at deres

minstemål for omsetning for å vurdere
dette er fem millioner kroner pr. år. Når
den tidligere butikken siste året omsatte
for godt over fire millioner kroner er ikke
veien så veldig lang, mener Tranberg
som sammen med bygda nå er på
leting etter en som vil leie lokalene og
drive butikk. – Hvis du leser dette og
er interessert så ta for all del kontakt,
insisterer han. – Med rett innstilling og
villighet til å satse burde det være mulig
å leve av dette.
Målet for aksjonsgruppa er å ha det
hele på plass i løpet av høsten i år.
Barnehage
Tomten som hører til det tidligere
butikkbygget er forholdsvis stor, og
strandingene har store planer videre
også. – Vi har fortsatt skole i bygda,
forhåpentligvis klarer vi å å på plass
en butikk. Da gjenstår det bare en
barnehage, sier Tranberg. Det er trinn
to i planen vår å få dette på plass.

En egen barnehagegruppe er nedsatt
og i tillegg til butikktomta er det også en
tomt ved siden av som eies av Gjøvik
kommune. – Vi kan trygt si at det på
Biristrand er 100% underdekning av
barnehageplasser, hevder Tranberg,
- for å ha sine ord i behold om 100%
dekning i kommunen burde det være
naturlig å satse på barnehage i bygda
vår, i stedet for å bygge ut i for eksempel Biri. Han hevder videre at det er vel
50 unger i rett alder i bygda som kan
være grunnlaget for fornuftig barnehagedrift. – Om en eventuell barnehage
er kommunal eller privat spiller ingen
rolle for Biristrand, mener Tranberg, uansett så må kommunen være med
å avgjøre og legge til rette. Alt dette kan
sees i sammenheng og ligger innenfor en radius av noe få hundre meter,
butikk, skole og barnehage, avslutter
Per Kristian Tranberg som sammen
med sine medbygdinger snart skal til
en bank og låne penger for å kjøpe
butikklokalet.

Hjertelig velkommen!
VI ØNSKER DEG

Vi damer fem venter på sol og vår
husk på at du kommer
før det blir sommer
Så steller og klipper vi ditt hår

