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Fotball i sentrum, mange gode
driblinger, god ballkontroll og
sterke dueller.

Jentecup
på Biri er
bare moro!
HEIDI SAND
TEKST OG FOTO

En keeper som gjør alt riktig:

... kneet bak når ballen plukkes opp ...

Fairplay-hilsen etter kampen!

... holde ballen tett inntil kroppen ...

- Og foreldrene gjør det på sin måte.

... få den raskest mulig ut igjen til medspillere.

– Det ble også tid til andre ting enn fotball!

MINIGRAVER FOR UTLEIE

LOKALER TIL LEIE

Store planer for hagen, men liten arbeidslyst?
Lei deg gode hjelper.

BANKEN

Volvo EC 15 XTV 2005
Vekt ca. 1,9 tonn
Maskinhenger - totalvekt ca. 2,6 tonn
Graveskuff normal.
Pris pr. dag
Helg

kr 1.200,kr 2.400,-

BANKEN

Arealene der biblioteket var er ledige.
Lokaler med god standard. Bra parkering.
Passer til forretning, kontor, velvære, servering mv.
Balansert ventilasjon, kjøling, handicap WC mv.
Areal ca. 140 m2, inkludert andel fellesarealer.

Tilleggsutstyr som kan leies: graveskuff, kabel og hydraulisk pusseskuff.
ALLE PRISER INKL. FORSIKRING OG EKS 25% MVA

Kontakt:
Finn Bratteng

FIBRA PROSJEKT AS

Mobil 97 16 06 09
Mail: finn.bratteng@fibra.no

6

GLADE SPEIDERE:
Klare for NM i speiding.

Biri-patrulje til NM i speiding!
ELIN SLETTEN TEKST
RAGNHILD DÆHLEN FOTO

Gamle Ørn får derfor beholde Vestopplands kretsbanner til neste år,
i tillegg til at de kvalifiserte seg til
Norgesmesterskapet i speiding.
Mesterskapet avholdes 7.-9. juni i
Røyken kommune. Det skal konkurreres
i matlaging, orientering, førstehjelp,
naturkjennskap, pionering (bygging
av stokker og tau), og patruljedrift,

Som dere kanskje så, var det to speiderbannere i 17. mai-toget i år. Patruljen Gamle Ørn
i 1. Biri Speidergruppe vant årets kretskonkurranse, i skarp konkurranse med andre patruljer
fra Vestoppland krets.
med vekt på leirliv, samarbeid, vennskap, orden og hygiene. I tilegg får
patruljene en teorioppgave og to
praktiske oppgaver. Den beste patrulja
i NM får et vandretrofé, samt heder
og ære.

Oscarsborg byr på mye spennende
historie, blant annet fra senkingen
av det tyske krigsskipet Blücher under
2. verdenskrig. Helgas hovedattraksjon
er konsert med den norske hiphopgruppa Cir.Cuz.

I løpet av helgen skal Gamle Ørn også
være med på seiltur til Oscarsborg festning med Norges første redningsskøyte.

I sommer er det også tid for en ny
landsleir, denne gang i Stavanger.
Slagordet for årets leir er «Ganske

imponerende», og målet med leiren
er nettopp det; den skal være ganske
imponerende. I løpet av uka blir det
tur til Preikestolen, 24-timers tur ut i
skogen uten ledere, underholdning
av blant annet Hanne Sørvaag, Erik
Solbakken, Lido Lido og mye mer. Birispeiderne skal imponere med egenlaget
karusell, og de skal være gode leirnaboer for en gruppe speidere fra Danmark.
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Fotballskole på Biri i juni
RAGNHILD SVARTBEKK TEKST
KARSTEN LANDGRAFF FOTO

Tine Fotballskole arrangeres altså i Biri
idrettspark fra onsdag 26. juni til fredag
28. juni, og er for barn i alder 7 til 14 år.
Tre dager skal fotballskolen vare fra
klokka 10.00 til 14.00.
Påmelding skjer ved oppmøte første

Tine Fotballskole arrangeres I Biri idrettspark på dagene onsdag 26. juni til fredag 28. juni,
for barn i alderen 7 til 14 år.
dag fra klokka 09.30 eller ved å sende
en mail til Ragnhild:
ragnhild.svartbekk@hotmail.com
Se også Biri Idrettslag sine nettsider
biriil.no for mer informasjon.

Biri IL Fotball junior som arrangerer,
ønsker instruktører også til årets utgave
av fotballskolen, så har du interesse for
å lære bort fotball til barn ta en kikk
på Biri IL sin nettside for kontaktinfo.
Gå gjerne inn på Tine fotballskoles
nettside. Der finner du ytterligere

FRA FOTBALLSKOLEN 2012:
Fire ivrige fotballspillere som viser hva de kan av triksing.

informasjon om hva fotballskolens
innhold og fokusområde skal være:
http://www.tinefotballskole.no
Vel møtt!
Styret i Biri IL Fotball junior
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Nå kommer

Marianne
til Biri!

Fra 1. juni vil du treffe Marianne Bjerk på vårt Biri-kontor, når Kim Gøran begynner
i annen jobb i banken.
Marianne treffer du hver tirsdag og torsdag, og på torsdager er også forsikringsrådgiver
Inger H. Brenni tilstede.
Ta en tur innom og snakk med Marianne og Inger –
det meste kan løses over en kaffekopp!

Marianne
m.bjerk@totenbanken.no
Tlf. 95488322

Inger
i.brenni@totenbanken.no
91361954

www.totenbanken.no
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EWITECH: En godt bevart hemmelighet i Biri har vært firmaet Ewitech vært. Nå letter Biriavisa på sløret
og presenterer de tre ansatte som holder til i ”Kirkerudbygget”: Fra venstre Kjell Stead, ansvarlig for
prototyper og utvikling, daglig leder Jørund Løkken og Stian Robert Stead, produksjonsansvarlig.

En god hemmelighet
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Ewitech står for «Electronic and Wiring
Technology» og bedriften med sine
tre ansatte produserer spesialtillagde
kabler, kabling og styringsbokser til
maskiner og spesielt militære kjøretøy.
- Vi har blant annet produsert kabler
til forsvarets mineradar, en 3D-radar
som søker miner og gjenstander under
bakken, forteller daglig leder Jørund
Løkken. – Forsvaret er blant våre
beste kunder, det samme er NAMMO
på Raufoss hvor vi blant annet leverer
kabling til testing av missiler.
Vi produserer og samstiller elektronikk
på kretskort for motorstyring til røyksuging av store bygg også, kort sagt

BIRI: De har holdt til i Biri i tre år, og de aller fleste biringene tror de reparerer PC´er.
Det gjør de altså ikke. Ewitech er mer høyteknologisk enn de fleste bedrifter i kommunen.

så leverer vi kabler til mye høyteknologisk utstyr.
Taushetserklæring
- Og mye militært utstyr også, skyter
brødrene Kjell og Stian Robert Stead
inn, - blant annet røykgranat- og
røykerør som monteres på pansrede
kjøretøy. Vi har et eget registreringsnummer i NATO, skjer det noe med
utstyret, blir vi ringt opp, ingen andre,
forklarer de. – Vi må må alltid skrive
under på taushetserklæringer når vi
utfører jobber for NATO eller Forsvaret.

Elca på Gjøvik, som ble nedlagt i 2009.
– Vi kjøpte opp boet og startet her i Biri,
forteller karene, - da firmaet på Gjøvik
gikk konkurs ble det et ramaskrik blant
noen av kundene, de gikk så langt at de
forhåndsbetalte noen oppdrag for at vi
kunne starte opp igjen og sikre en viss
likviditet. – Vi har ikke lånt en krone på
denne bedriften, hevder de, - noe vi er
ganske stolte over. Akkurat nå trives vi
med tre ansatte og bygger egenkapital,
vi har et stadig økende overskudd og
omsetter nå for noe over fire millioner
kroner i året, sier de.

Startet opp i 2009
Alle tre jobbet i firmaet til Jim Stead,

Fremtiden
De legger ikke skjul på at de er i en

tøff bransje hvor de aldri er sikre på
hvor langsiktige kundene er. – Skulle
Forsvaret finne ut at de vil skifte
leverandør, får vi aldri rede på hvorfor,
alt er jo taushetsbelagt, sier Løkken.
– Derfor vurderer vi å ansette en selger
etter hvert. En som kan drive litt lobbyvirksomhet mot blant annet offshore og
oljebransjen. Der vil vi gjerne ha en fot
innenfor. – Vi må nok belage oss på å
være mer utadvendte, avslutter Jørund
Løkken.

10

VINNERE AV BIRICUP 2012
Laget med navnet «Biribordellet», bestående
av Jonatan Engeskaug Nilsen, David Forrestad
Swensen, Ragnhild Myhre (manager), Gunnar
Sigstad, Simen Kjernlie og Marius Veisten vant
fjorårets Biricup etter å ha beseiret «The Bankett
Winners» med 5 - 2 i finalen.
Det var stappfullt rundt ballbingen i Biri idrettspark
under fjorårets turnering, og vi håper og tror at
også årets cup vil sørge for liv og røre.
Velkommen - både spillere, lagledere og publikum!
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Opptining av rør i idrettsparken
Her ser vi vaktmester Nils Kristian
Brostuen tidligere i år - godt i gang
med å tine opp frosne vannrør
i Biri idrettspark ved hjelp av en vedfyrt
tinemaskin utlånt fra Båberg.
Det er ingen sak når man har kreative
personer som gjør alt de kan for å spare
idrettslaget for utgifter.
Magnar
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Organist Inger-Lise Ulsrud.

Jubileumskonsert i kirka
BIRI MENIGHETSRÅD
TEKST OG FOTO

Det har blitt mange store konsertopplevelser i løpet av denne tida.
Organistens hovedoppgave er å være
menighetsmusiker og bruksmusiker ved
gudstjenester, begravelser og vielser,
mer enn å være konsertorganist.
Når hun nå ønsker å markere jubileet
med en konsert, har hun valgt å invitere
en god musikervenn og kollega til å ha
hovedprogrammet, men gitt seg selv
muligheten til å få være med sånn akkurat passe mye.

Inger Schiager ved flygelet i Biri kirke.

Biris organist, Inger Schiager, har til sommeren vært organist i Biri kirke i 25 år. Det har hun
lyst til å markere med en konsert. En del av hennes jobb disse årene har vært å arrangere og
legge til rette for konserter med andre musikere.

Inger-Lise Ulsrud er organist og
professor i orgel ved Norges musikkhøgskole. I tillegg er hun kantor
i Uranienborg kirke i Oslo. Hun har
studert kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole. I tillegg har hun studier i
orgelimprovisasjon fra Stockholm og
diplomeksamen som konsertorganist
fra Frankfurt am Main. Hun har også
studert i Düsseldorf og har drevet omfattende konsertvirksomhet i Europa og
medvirket ved flere CD-utgivelser.
Inger-Lise Ulsrud sitt spesialområde

er improvisajon, og vi tror publikum vil
begeistres over hennes improvisasjoner
over melodier som tilhørerne nok
kjenner igjen.

orgelet en nødvendig oppussing. Ingers
bidrag til konsertens program vil være
ved flygelet og publikum vil få høre et
litt uvanlig samspill.

Det har i de siste årene vært mye fokus
på kirkas flotte flygel. Biris orgel står det
dårligere til med. Det nærmer seg 50
år og trenger sårt forbedringer. IngerLise Ulsrud er en orgelmester som kan
«trylle» på det meste hun spiller på,
men Inger ønsker også å markere at
man fram mot orgelets 50-årsjubileum
i 2015 må tenke på muligheten for å gi

Velkommen til konsert!
Bill. kr 100,Barn gratis
Biri kirke, søndag 30. juni kl.19.00
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Hagbart&Bredo Entertainment proudly presents at Biri Musikkfæst Saturday 8th of June 2013:
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Musikkfæsten
i rute –
billetter
ved døren

HONNE HOTELL OG
KONFERANSESENTER
BIRI

LØRDAG

8 JUNI

FRA KL. 18.00
Billetter kr . 300,- + avgift
Billettservice
tlf. 815 33 133
www.billettservice.no

GitarWorkshop hele dagen og
konsert med Young Allstars fra kl. 20.00
Finn Bjelkes Rockequiz kl. 18.30
SPONSET AV: LILLEHAMMER BYAVIS - KIWI
BDO - GJØVIK TRAFIKKSKOLE - B GJENGEN
TOSK - NR. 18 - STAN FARAWAYFARM
BIRISTRAND CAMPING-PK TRANBERG
FOTOGRAF KATRINE-FIBRA-BIRI TRANSPORT

OVERNATTE? Honne, tlf 61 14 81 00
Sponsor av Gitar Workshop og Young Allstars

www.birimusikkfest.no

BIRI: Det fortelles fra Hagbart&Bredo
Entertainment at helgens Musikkfæst
er godt i rute. I skrivende stund, med
en uke igjen til Slade gjester Biri, er
det forhåndssolgt 200 billetter til årets
arrangement på Honne.
Det er arrangørene godt fornøyd med.
– det vil si at vi har rundt 100 billetter
som kan selges ved døren, noen færre
enn vi hadde trodd, sier de. - Derfor
oppfordrer vi alle til likevel å sikre seg
ved å kjøpe via Billettservice. Salget der
stenges fredag kveld. – Vær i hvert fall
tidlig ute, - vi har operert med forskjellige tider når dørene åpnes, men de
åpner altså klokken 18.00, korrigeres
det. – Og Rockequiz med Finn Bjelke
er i gang ca kl 18.30. Dette er gratis og
vi ber innstendig om at folk kommer og
får med seg dette, om enn bare for å
høre på. Det forventes også flere sterke
lag både fra Gjøvik, Lillehammer og Biri.
Quizen vil i år foregå fra hovedscenen,
ikke auditoriet, sier arrangørene. Husk
også gitar workshopen fra kl 13.00.

KLARE: Tore Feiring, Hans Erik Brostuen og Hugo Wiklund i Hagbart&Bredo Entertainment er mer enn klare
for årets Musikkfæst med Slade, SideTrack, Biri Allstar Band og Finn Bjelke kommende lørdag. – Dørene
åpnes kl 18.00, sier de.
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Fra Lions tulipanaksjon.

Lions Club Biri og Lions Strandenga
HARALD EIKREM TUSVIK
TEKST OG FOTO

De midlene vi får inn blir fordelt på
prosjekter og aktiviteter, knyttet til lokalmiljøet i Biri, til bistand internasjonalt,
og til nasjonale tiltak. Internasjonalt er
vi engasjert i Mbita/Kenya. Her støtter
vi elever ved den lokale skolen med
skolepenger bl.a., i tillegg til at vi har
startet et prosjekt «Grønnsakshage
for skolen». Og dette har alt gitt som
resultat at også Kenyas egne myndigheter nå deltar i å bygge ut en stor
grønnsakshage og vannsisterne, der
elever fra fattige familier får tilbud om
10 liter gratis vann hver dag, for å forhindre diare og sykdommer som er en
følge av at de normalt drikker vann rett
fra Victoriasjøen.
Det er jo litt av en kontrast i forhold til
våre hjemlige utfordringer – der vannet
er i ferd med å bli en utfordring. Men
det gode for vår del er jo at de fleste av
oss, selv i en flomsituasjon alikevel har
rent vann i springen.

Først av alt: Vi vil takke for all støtte, og bidrag til aktiviteter knyttet til Lions Club Biri, og for
den positive mottakelsen vi får når vi «raider» bygda.
I forrige Biriavis nevnte jeg at Biri IL
Fotball junior hadde sendt et sett
fotballdrakter (med for Biri ILs del feil
sponsormerking) til Kenya, via Lions.
Vi har nå fått følgende brev tilbake
fra Einar Lyngar/Lions: «Draktene er
overlevert, og SVÆRT godt mottatt.
Ja, både headmaster Mary og de som
spilte på rekruttlaget var så stolt at de
holdt på å sprekke da de fikk på seg
draktene. I utgangspunktet var det
hovedlaget som fikk draktene, men de
guttene var for store for draktene, så
det ble rekruttlaget som fikk dem. De
var sikre på at de ikke kom til å tape en
eneste kamp med så fine drakter. Den
kvinnelige treneren mente det hadde
mye å si både for lagmoral og innsats at
laget hadde en felles drakt. Og når de
møtte andre skoler ville de skille seg ut
positivt, mente de. Nå skulle draktene
oppbevares på kontoret til Mary, slik at
de ikke ble borte. En stor takk til Biri IL
fra skolen i Mbita/Kenya!»

En glad gjeng fra Mbita i Kenya som overtok et draktsett som Biri IL ikke kunne
bruke pga. sponsormerking.

Den siste aksjonen vi hadde før
sommeren, var «Tulipan-dagen», da vi
markerte kampen mot rus og narkotika.
Vi solgte 800 tulipaner i Biri og Biristrand! All intekten for dette salget går til
praktisk bekjempelse mot rus, enten i
vårt eget nærmiljø, eller i Norge. I tillegg
har vi bidratt il noen lokale arrangementer, spesielt knyttet til pensjonister
og «eldretilstelninger». Og 8. juni skal
vi selvsagt delta under Biridagen.
Programmet vårt blir stort sett som
i fjor, «eggerøre og bacon». Og vi skal
dele ut Lions’ bygdepris for Biri.
Velkommen til standen vår!
Lions Strandenga
Her bygges det om dagen, - vi er i ferd
med å etablere dusj/toalett-bygg til bruk
under Lionsleirer, spesielt «lavvo-leirer».
Samtidig blir det etablert et offentlig
toalett som skal være tilgjengelig for
alle de som frekventerer strandsona og
friområdet ved Strandenga. At været

har skapt noen utfordringer for oss får
vi bare ta med oss. Vi får alikevel ikke
gjort noe med været.
Til høsten 19.-26. august, kommer det
20-25 ungdommer fra Hviterussland –
ref. tidligere omtalt bl.a. i Gjøviks Blad.
Dette blir en spennende opplevelse for
både Lions og de tilreisende gjester.
Ungdommene bor alle på barnehjem.
Familemedlemmer/foreldre/slekt
omkom under Tsjernobyl-ulykken,
og den påfølgende oppryddingen.
Vi er svært takknemlige for den private
økonomiske støtten vi har fått fra
biringer – dette har gjort det mulig for
oss å gjennomføre leiren. Og vi skal
gjøre vårt beste for å skape en flott uke
for ungdommene, i Norge og på
Strandenga. I løpet av høsten blir det
flere ungdomsleirer, bl.a. knyttet til
Oppland Fylke. De arrangerer 3 ukesleirer knyttet til film/video, med tilsammen ca 45 deltagende ungdommer.

Fra bygging av bade/dusj-toalett på Strandenga.
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Informasjon fra Biri IL gym og turn
I løpet av våren har vi øvd på drilling til 17. mai. Vi har hatt to marsjøvelser ute sammen
med korpset og en tur alene fra kirka til skolen 16. mai for å få den siste finpussen til
den store dagen.

CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO

Det var åtte drilljenter i toget i år mot
seks jenter i 2012, så vi vokser sakte
men sikkert og håper det blir enda flere
drillere neste år. Jentene i toget var
Sigrid, Ine, Silje, Karianne, Anna Maria,
Synne, Birgitte og Justina.
Vi har også brukt mye tid på matter,
hoppet bukk og trampett, balanse og

andre turnøvelser som skulle vært en
oppvisning til barnekretsturnstevnet på
Gran i juni, men grunnet ekstremt lav
påmelding måtte desverre Biri melde
pass for første gang på ihvertfall 27 år.
Dette er jo veldig synd da det er dette
vi trener mot hele året, og det er vår
årlige begivenhet med oppvisninger,
marsjering, medaljeutdeling, nye turn-

venner, disko og mye moro. Vi håper
at vi kommer sterkere tilbake i 2014!
På Biridagen 8. juni står vi med en
liten stand hvor folk kan se litt av det
vi gjør på turn og få litt informasjon om
ønskelig. Det blir også en liten drillskole
som varer hele dagen. Kl 11.00 skal
gruppa 3-5 år ha en liten oppvisning.

Siste trening før ferien er 6. juni.
Turntreninga starter opp igjen torsdag
22. august.
God sommer - og velkommen tilbake
til høsten nye og gamle turnere!

VI TRENGER HJELP I KIOSKEN / Biri idrettspark
TIL FOTBALLFORELDRE i senioravdelingen
(DAMELAGET, BIRI 2 OG A-LAGET)
Vi trenger noen foreldre som kan stille på kioskvakt 1-2 ganger på høsten.
Vi i «torsdagsklubbens dameavdeling» har påtatt oss vakter på vårsesongen,
men vi trenger hjelp til høsten.
Hvis alle tar et tak blir det ikke mye på hver enkelt.
Send mail eller melding, så innkaller jeg til møte etter ferien.

Torsdagsklubbens dameavdeling
Irene Kalrasten
Tlf. 900 85 754
ikalrasten@gmail.com
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«Bære Bra Biringer-bandet»

Sommershow i musikkbygda Biri
BÆRE BRA BIRINGER
TEKST OG FOTO

Musikkbygda Biri begynner etterhvert å markere seg på kartet for alvor.
Ikke bare har vi artister som Eli Kristin
Hansveen, som gjennom mange år har
bygget seg en karriere innen musikken
og som i dag er fast ansatt på Operaen
i Oslo. Vi har kometen, sprudlejinta og
nylig platedebutant Hege Øversveen
som har tatt mye av Norge med storm
allerede – og som antageligvis planlegger å ta resten etterhvert. Vi har
Biristrand Musikkforening som beriker
oss med årlige konserter, vi har Biri
menighetsråd som jevnlig arrangerer
konserter av meget høy klasse i kirka
vår – og vi har tre ildsjeler i Hagbart
& Bredo Entertainment som har gjort
det til en tradisjon å trekke toppartister
fra hele verden til Biri Musikkfæst på
Honne første helga i juni. Ikke minst har
de samme karene snart i tjue år skapt
konsertopplevelser for lydhøre biringer
og andre på samfunnshuset Strandheim. I tillegg finnes det en «skokk» av
unge musikere i Biri som bruker mye av
fritida si på å øve og å spille i band. Det
gror. Det er moro!
Nyvinning
Nå er det klart for en nyvinning i Biri.
I midten av august arrangeres det
for første gang Sommershow på
Herredshuset. (Eller Henrikstuggua
som folk kalte det her i bygda i tida
rett etter at bygget var ferdig. Navngitt
etter Henrik Brekke som var ordfører
i Biri kommune i årene 1935–51. Da
var det kanskje bare rett og rimelig at
kommunehuset fikk et slik kallenavn?
Biri Herredshus ble i alle fall bygget
på samme sted hvor banklokalene på
Elverhøi brant i 1940, og dagens bygg

BIRI: Denne sommeren er det klart for Sommershow med Bære Bra Biringer på Herredshuset/
Henrikstuggua i Biri sentrum. Fredag 16. og lørdag 17. august blir det musikk, mimring og
mat - alt med lokal og lokalhistorisk vri til glede for bygdas innbyggere.

stod ferdig i mars 1948.) Nok om det.
Idéen til sommershow på Biri er unnfanget av Odd Christian Hagen, født
og oppvokst i Biri, og sjøl om han har
bodd rundt omkring i mange år fortsatt
føler en sterk tilknytning til hembygda.
Inspirert av uttrykk, diskusjoner og
kommentarer, historiske bilder fra bygda
våres og itte minst minnet om «grønne
pænnukaker» (dæ få’ru bære hær i
bygden) på Facebook-gruppa «Du veit
du er fra Biri når...» fant Odd C ut at han
ville lage fest i Biri.
Som Odd Christian sjøl har sagt det:
«Tanken om et musikalsk sommershow
på Biri med humoristisk tilsnitt og
glimt fra Birihistorien har vokst fram
gjennom mange år, og startet vel for
alvor på Morten (Strandengen) sitt
førtiårslag i forfjor, etter mange år med
regelrett savn og ønske om å gjøre noe i
barndomsbygda Biri». Odd C kan videre
love et vell av mimrelåter, klinelåter,
svensktopp & rock’n roll med bygdas
beste Biringer på podiet, supplert av en
lokalprodusert sommermeny innrammet
av tilbakeblikk på bygdehistorien våres.
Ensemblet
Odd Christian Hagen har regi og
produksjon for hele Sommershowet,
og med bakgrunn fra blant annet
oppstarten av Urbane Totninger og
Sommerslagere, Hakkebakkeskogen
og en drøss teater og show, så er
erfaringen og kunnskapen på plass.
Nå har han samlet et solid orkester i
«Bære Bra Biringer-bandet» og ikke
minst fire vokalister fra Biri/Biristrand

med en utrolig spennvidde og kvalitet.
Søstrene Astrid og Ingunn Ekern,
Cecilie Cathrine Ødegården og
Sissel Morken Gullord. I tillegg har
Odd C engasjert en ivrig kokk som
lager den maten folk helst vil ha, og det
er faktisk alt som behøves for å lage
et slikt sommershow. Musikk blir det
sjølsagt, mimring blir det helt sikkert –
godt drikke og god mat med en lokal
vri som Julie Sigstad skal sette sammen
vil sørge for at alle skal kunne kose
seg med musikk og mimring på
fornøyde mager.
Matserveringen
Showbuffétsjefen Julie Sigstad er
odelsjente på Sigstad Gård – bryllupsgården hvor hun driver med mat, bryllup
og selskaplighet. På sommershowet
vårt disker hun opp med en bugnende
buffét med retter inspirert av kjente og
tradisjonelle bygderetter. Mange av
råvarene kommer også fra våre egne
produsenter på Biri. Urter og noen
grønnsaker kommer fra hagen på
Sigstad. Bespisningen før showet
fra kl.17.30. Ønske om bordplassering
kan gjøres ved bestilling. Bar og almen
åtgaum!
Det gjenstår bare en viktig ting for
at showet skal fungere - og det er sjølsagt deg! Ingen kan lage et show som
fungerer uten et publikum. Men så langt
i prosessen med øving og øving og øving, har vi god tro på at Sommershowet
«Bære Bra Biringer» blir et arrangement
som ingen i bygda våres vil gå glipp av.
Ingen bør ta sjansen på å itte ta turen
til Herredshuset i august. To kvelder på
rad, fredag 16. og lørdag 17. august har

altså akkurat du muligheten til å være
blant de første som er med på å skape
historie i Biri.
Folket på scena
«Bære Bra Biringer-Bandet» består av
Thomas Austad (6strings), Bjørn Veisten
(gitar), Torje Strøm Linnerud (piano/
keyboard), Jostein Ramsrud (trommer)
og Bjørn Erik Tveiten Krageberg (vokal/
perc.). Bandets kappellmester er Trond
Meland på bass!
Dette showbandet utvides altså som
beskrevet over med en kvartett kvinner med bred show- og sangerfaring.
Sissel M. Gullord på hønn og følgende
vokalister: Astrid og Ingunn Ekern, samt
Cecile Cathrine Ødegården.
Konferansier og showsjef Odd Christian
Hagen vil knytte det hele stødig sammen fra scena foran et fullt showband
og opptil flere habile sangere, i et proft
lyd- og lysopplegg i henrivende lokaler
med alle rettigheter og musikk.
Praktisk informasjon:
Billetter til showet bestilles via Gjøvik
kinos nettsider: gjovikkultursenter.no
Matbestillingen
Denne gjøres direkte til Julie, enten
på mail til julie@sigstadgaard.no
eller telefon 902 39 250.
Følg også med på hva som skjer her:
www.barebrabiringer.no
www.facebook.com/BareBraBiringer
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Astrid Ekern

Ingunn Ekern

Odd Christian Hagen

Julie Sigstad

Cecilie Cathrine Ødegården

Birimenyen:
• Grønn salat m/reddik og granskuddolje
• Løkpanne m/nypeaioli
• Brennesledipp
• Hemlaga sennep
• Potitt av ymse slag
• Biriflatbrød
• Potetlefse
• Hembaka kaku
• Grønne pannekaker m/smøreost og røkelaks
• Pultostpai m/spekemat
• Hemlaga mini kjøttkaker på gaffel
• Erterkål
• Hønsefrikasse m/gressløk
• Svinestek m/kremet kålsalat
• Biribær m/fløte og sukker
• Villbringebærmousse m/aveletter
• Julies semulegrynspudding m/appelsinskall og solbær

Sissel Morken Gullord

Med forbehold om endringer!
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PÅ BIRISTRAND: En gjeng AT-jenter på gården Feiring på Biristrand julen 1941. Her traff Ruth Maier Gunvor Hofmo for
første gang. På bildet sees Hofmo med hendene på Børre Feirings mor, Åse Feiring sine skuldre. Han mener at Ruth Maier
Maier er en av de to nærmest Hofmo. I midten hans grandtante Klara Feiring. Foto: Privat.

Møtte tvillingsjelen på Biri
LIV MAREN MÆHRE VOLD
TEKST (livmaren@byavis.no)

26. november 1942 ble 532 jødiske
fanger brakt ombord på Donau. På
kaia stod den norske dikteren Gunvor
Hofmo. Hennes jødiske venninne Ruth
Maier ble sendt med skipet, og Hofmo
sluttet antakelig aldri å bebreide seg
selv for venninnens skjebne.
Tvillingsjeler
Riksteateret laget teaterforestillingen
«Tvillingsjeler», som baserer seg
på Jan Erik Volds dokumentariske
bøker om Maier og Hofmo – og tiden
på Feiring under krigen. Denne
forestillingen er ute på veien nå og ble
vist på Lillehammer for en måneds tid
siden. – Gunvor og Ruth møttes på
Feiring i januar 1941, på kvinnelig
arbeidstjeneste. Arbeidstjenesten var
frivillig, og av et mindre omfang enn
arbeidstjenesten for menn, forteller
Børre Feiring. Rundt 3000 kvinner ble
innrullert i arbeidsleirene, og på Biristrand fant det skjebnesvangre møtet
mellom Hofmo og Maier sted.
Arbeidstjeneste
– Administrasjonsrådet gikk inn for sivil
arbeidstjeneste der ungdommer skulle
delta i samfunnsnyttig arbeid som

BIRISTRAND: Jødiske Ruth Maier og den norske dikteren Gunvor Hofmo knyttet et nært
og spesielt vennskap, og Maiers skjebne skulle prege hele Hofmos liv. Mye av historien
utspiller seg på Feiring gård på Biristrand, der de to møttes.
veibygging, vedhogst, skogplanting
og gårdsbruk. Det ble etter hvert en
landsomfattende organisasjon med
over 80 leire, og arbeidstjenesten for
kvinner ble en tilsvarende tjeneste
i mindre skala. Kvinnene ble sendt
til gårder for å gjøre utearbeid som
slåttonn og innhøsting, eller innearbeid
som matlaging og håndarbeid, og
femten av dem kom hit til gården
i november 1940, forteller Feiring.
I et brev til familien i januar 1941
skriver Maier;
«Med meg går det faktisk forholdsvis
strålende. Jeg er på en vinterleir på Biri.
Nord for Oslo ved en innsjø (Mjøsa) som
dere sikkert finner på kartet. Vi tilbringer
tiden med å strikke og veve, vi er gårdsjenter på bondegårdene i nærheten. Alle
jentene er veldig greie. Jeg føler meg
ikke ulykkelig av å være sammen med
de andre. DE sårer meg ikke, og mange
ganger har jeg venner. Det er en jente
jeg er veldig glad i … som i Lizzy Kantor en gang. Hun er så god. Vi snakker
sammen … vi gjør hverandre ofte vondt.
Kanskje fordi vi er for glad i hverandre».

Blant annet forteller Jan Erik Vold
i sin biografi om Hofmo om jentenes tur
til et NS-møte i Banken, hvor Gunvor
rasende forlater salen og Quislings
nedrakking av regjeringen Nygaardsvold. Ruth fulgte etter, og utenfor ble
de stoppet av en uniformert hird.
Jentene slapp unna, siden de jobbet for
Arbeidstjenesten, og Ruth ble tatt for å
være sørlending siden hun skarret på
r-ene. Men Børre Feiring sier som også
Vold skriver; opprøret ble ikke sett blidt
på av bestyrerinnen, min grandtante
Klara Feiring.
Brevveksling
– Men min mor brevvekslet i mange år
etterpå med Gunvor, og de fikk et nært
vennskap selv om de ikke møttes igjen.
I slutten av april 1941 får Gunvor og
Ruth tjeneste på Tau i Ryfylke, og
i et brev til foreldrene skriver Ruth;
«Gunvor og jeg lager alltid så
fantastiske planer at dere ikke kan ane.
Det morsomme er at vi tror på disse
planene selv. Vi er så like hverandre.
Folk tar oss ofte for søstre».
Men 14. mai blir Gunvor arrestert, uten

at de andre vet hvorfor. Ti dager senere
ringer hun fra Oslo, og forteller at hun er
blitt løslatt. Hun hadde sittet i varetekt
i Stavanger, men ble transportert til
hovedstaden og satt inn på Åkerbergsveien, sammen med sitt «faste følge»
Reidar Asmyhr.
I 1942 ble altså Maier deportert og
drept i Auschwitz. Dette var kanskje
den enkeltepisoden som i særlig grad
skulle føre til at Hofmo senere fikk store
psykiske problemer. I perioden 1954–
1975 var hun flere ganger innlagt på
Gaustad psykiatriske sykehus. I hennes
senere dikt er krigens lidelser, sorgen
over den tapte, skyldfølelsen og sykehustilværelsen tilbakevendende temaer.
Gunvor Hofmo regnes som en av
våre fremste lyrikere og har blitt
sammenlignet med Emily Dickinson
og Edith Södergran.
Ruth Maier er en av dem vi vet mest
om av de 772 jødene fra Norge som
ble drept under annen verdenskrig.
Maiers skjebne kom til å prege hele
Gunvor Hofmos liv og forfatterskap.
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Vitusapotek Biri,
Tlf: 61 02 10 60,
Åpningstider: man–fre 09-17, lør 10-14
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Bjørgan i dag.

Barne-og ungdomsår i Etiopia
LEIF HENRIK AASLUND TEKST
NILS KR. BROSTUEN FOTO

Laila Schou Nilsen og Birger Ruud
herjet på sportsfronten det året sammen med Reidar Andersen blant
andre. Andersen vant i Holmenkollen og
slo selveste Sven Selånger fra Sverige.
Da dommerkarakterene kom opp på
tavla stod det: 19.5 19.5 19.5 20 20.
Det var første gang en skihopper ble
belønnet med 20. Historisk altså.
Ute i Europa begynte landene
å posisjonere seg til det som skulle
komme tre år senere. Jeg var nok
lykkelig uvitende om alt dette da jeg
ble født noen måneder etter prinsen.
Og ikke ante jeg at jeg senere skulle bli
invitert til Slottet og få gleden av å hilse
på monarken.
Overskriften trenger en forklaring. Jeg
levde alle mine barne- og ungdomsår
på Biri, som var egen kommune den
gangen, og ikke i Afrika. Apropos Biri,
så var ikke stedet særlig kjent før
Torbjørn Løkken, alias «Biri’n«, gikk
baklengs over mål og noen hester
begynte å løpe rundt på Mjøsstranda.
Da plutselig visste alle hvor Biri lå hen.
For meg er Biri mye mer enn trav
og en populær kombinertløper for å si
det sånn.
Biri ligger ved Mjøsa, landets største
innsjø. Eller ved innlandshavet, som
dikteren Rolf Jacobsen har uttrykt
det. Med et lys som påkaller fargenes
Maestro. Han med paletten og tubene.
Fortsatt Jacobsen som dere skjønner.
La meg også ta et vers av «Biri - vår
hjembygd så kjær» av Godtfred Lindokken: «(…) Her har vi bygget, ryddet og
dyrket, Gard etter gard fra sagaens tid.
Gulnede åkrer som bølger for vinden,
Vitner så vakkert om fedrenes flid.»
Dette verset kan være en hyllest til
mor og far. De ryddet, bygde og dyrket,
i den rekkefølge. Det som skulle bli

Prinsen ble født 21. februar klokken 12.45. Det var 566 år siden sist. Han ble hetende Harald
og er Norges konge. Året heter 1937, og vi befinner oss i de såkalte harde tredveåra.

Bjørgan og mitt hjem. Vi befinner oss
i de harde tredveåra som sagt. Bureisning var ett av myndighetenes tiltak for
å skaffe folk arbeid. Og livsgrunnlag.
Og arbeid skulle det bli. Fem parseller
ble delt ut på rekke og rad. Bjørgan fikk
selskap av Engeset, Kjelsrud, Skaugum
og Skogstad. Det var jordstyret som
plukket ut de familiene som fikk starte
med bureisning. Dette var før maskinenes tid. Det var kun rå muskelkraft
som rådde i starten. Far og mor var
midt i trettiårene. Jeg har stor respekt
for det mot de viste ved å gå i gang
med et slikt prosjekt.
Men hva med Etiopia, hvor kommer det
fra? Ikke godt å si, men min gjetning er
at det har noe med Italias okkupasjon
av landet å gjøre. Det skjedde i 1936.
Dermed ble vel Etiopia et hett tema
i det begrensede nyhetsbildet som
rådet den gangen. Jeg skal ikke spekulere ytterligere, men jeg er likevel
fristet til å rubrisere fenomenet under
«opplendingens underfundige humor».
Og historier kan det bli av det. Lillesøstra mi var ikke gamle jenta da hun
tok bussen til Lillihammer aleine. Ei frue
spurte ungfrøkna hvor hun kom fra. –
«Je kjæm frå Etiopia je a’ma». Det er vel
grunn til å anta at fruen mente frøkna
var vel obsternasig!
«Du kan aldri klare å slite over den
langtøyde navlestrengen som binder
deg til dine unge år», sier Hans Børli.
Neida, jeg skal prøve å følge navlestrengen tilbake. Og jeg skal love å ikke
konkludere med at alt var bedre før.
Selv om det er sider ved det moderne
samfunnet som frustrerer mange. Når
krone-isen ikke lenger koster ei krone
slik den gjorde i gode, gamle dager.
Når den teknologiske utviklinga er uråd
å følge med på. Når pølseboden ved
fotballstadion er byttet ut med ei kebabvogn, og spillerne på hjemmelaget
heter Ahmed og Fadi, ikke Kniksen og
Stuttjukken. Men folk må forstå at det

hele handler om en enorm, kompleks
samfunnsprosess med sekularisering,
globalisering og urbanisering. Ingen
avkrok i verden blir som før. Og vi
har vært med på ferden. Jeg er litt
skuffet over at altfor mange av mine
jevnaldrende er lite rause og tolerante
overfor det nye.
Krigen
Jeg husker lite fra krigens dager, men
fredsdagen fikk jeg med meg. Far og
jeg skulle på butikken i Øverbygda.
Og på veien oppover kom vi i kontakt
med en fyr som virket noe nervøs og
oppkavet. Jeg var åtte år og forstod
ikke helt hva far og mannen snakket
om. Men det var tydelig at far hadde et
visst overtak. På turen nedover igjen,
så vi at flaggene begynte å komme opp
på andre sida, på Ring og Brøttum. Og
far virket å være i godt humør. Det var
fred, og dagen het 8. mai. I ettertid har
jeg forstått alt. Mannen vi snakket med
var nazist, som det var mange av på Biri
forøvrig. Han forstod at krigen gikk mot
slutten, og ville vel ha noen trøstens ord
fra far. Om at han ikke hadde vært blant
de verste. Noen trøst fikk han ikke fra
far. Det kan jeg garantere.
Skolen
Det jeg husker best fra skolen er det
som skjedde utenfor skolestua. At vi
spilte fotball i friminuttene, og at lagene
ble til etter hvert som vi ankom på morgenen. Det kunne bli rått parti, slik at vi
måtte velge om igjen i løpet av dagen,
kan jeg huske. Apropos det så kom de
som hadde lengst vei først, og sist kom
de som bodde nærmest. Eirik bodde en
drøy crossball fra skoleporten, og kom
med ranselen i den ene handa og ei
brødskive i den andre, akkompagnert av
den skingrende skoleklokka. Jeg bodde
lengst unna og kom først. Og det har
jeg fortsatt med. Jeg har alltid ventet
på bussen, og jeg har alltid kommet for
tidlig til møter. Jeg klarer ikke å komme
presist. Og er det noe rart? I Bjørgan

stilte vi klokka en halv time fram slik
at vi skulle ha noe å gå på. Det gjør
du når du bor avsides, og har usikker
infrastruktur. Jeg vokste altså opp med
både norsk og etiopisk tid. Jeg er usikker på om dette gjaldt for hele Etiopia.
Eller sagt på annen måte: Om Thomas,
keiseren vår og nærmeste nabo, hadde
gjennomført ordningen blant alle sine
undersåtter. Dagsdosen til og fra skole
var over ei mil, ofte på vei som ikke
var brøytet vinterstid når jeg skulle av
gårde. For en sju-åring. Det var ingen
skolering for pyser!
I gymtimene hadde vi ofte slåball kan
jeg huske. Vi hadde jo ikke gymsal, så
det måtte bli uteaktivitet. På vinteren var
det ski for alle penga.
Jeg husker en episode fra friminuttet.
Vi sparket fotball i gården,og jeg var så
uheldig å treffe vinduet så ballen føk inn
på kjøkkenet til lærerparet som bodde
der. Så bar det inn til oppgjørets time.
Selv om fotball er en kollektiv øvelse,
oppfattet jeg ganske raskt at her var
man ute etter synderen. Jeg la hodet på
blokka (skjønte vel at løpet var kjørt) og
ventet på bøddelen. Men læreren hadde
lest sin pedagogikk, selvfølgelig. Han
ba meg komme fram, la armen rundt
skuldrene mine og roste meg i alles
påhør fordi jeg hadde meldt meg. Ingen
dårlig lærdom å ta med seg det.
Jeg husker også fra norsktimene,
sikkert fordi det var noe jeg mestret.
Vi tok setning for setning fra leseboka
og analyserte. Først tok vi setningsleddene som subjekt, objekt osv (du
husker vel det?), dernest ordklassene
som substantiv, verb, tallord osv..
Og så bøyde vi verbene i setningen til
slutt. Du husker vel første futurum og
andre kondisjonalis? Jeg fikk den ideen
at jeg skulle holde handa oppe uavbrutt!
Jeg kunne svare på alle spørsmålene
uansett. Litt småarrogant kanskje sett
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sånn i ettertid. Men slik har futurum og
kondisjonalis fulgt meg gjennom livet.
Jeg må ta med noen ord om læreren
min, Reidar Mølmen. Jeg har han
mistenkt for at han pushet litt på for å få
meg inn på realskolen. Jeg har skrevet
litt om det et annet sted. Her skal tas
med at han tok skoleporten i saksestil
med lagerfrakk da han ankom skolen på
morgenen. Og med rødblyanten oppe i
venstre brystlomme. Jeg kan ikke huske
annet enn at rødblyanten var på plass
etter landing. Han ble mitt idol. Og ikke
bare på grunn av saksestilen. Like
etter at jeg hadde skrevet disse linjene,
oppdaget jeg dødsannonsen hans
i Aftenposten. Han ble hundre år. Det ga
rom for litt ettertanke: Mange nevner en
lærer som har hatt mye å si for dem.
Hvor mye skylder vi en slik lærer
egentlig? Svaret får ligge. Men for meg
får skolemannen Reidar Mølmen en
sikker plass i rekken av personer som
har betydd mye for meg.
Slakting
Det var en årviss foreteelse. Plutselig
kom denne litt skumle mannen ut av
grålysningen. Det var en lokal bøddel
som gikk rundt i nabolaget og skjøt
grisene til folk før jul. Far hadde vært
oppe halve natta for å produsere nok
skoldevann til å ta grisebusta. Masse
tørr bjørkeved og ei stor, svart gryte var
tingen da. Far betraktet nok skoldevann
som en æressak. Og så var vinterblotet
i gang. De unge fikk beskjed om å holde
seg innomhus, men reglementet ble
aldri overholdt. De voksne hadde mer
enn nok med sitt. Bak gardina ble vi
vitne til at grisen gikk i bakken. Jeg har
aldri fundert på hva vi fikk ut av den
grisen. Men det var ikke småtterier
altså. Griselabber ble til syltelabber, en
delikatesse visstnok, men det ble ikke
satt i produksjon hos oss heldigvis.
Hodet derimot ble til nydelig sylte.
Blodet ble til blodpudding, og tarmene
ble tråkket i snøen og endte som pølser.
Hør her: Flesk, kjøtt, koteletter, spekeskinke, ribbe, rull, kjøttkaker, medisterkaker. Og enda har jeg sikkert glemt
noe. For et urbant tankesett er dette
noe som kan kjøpes på Super’n. Sånn
sett er jeg glad for min rurale oppvekst.
En titt bak gardina var alt som skulle til.
Jula
Det var mange ritualer knyttet til jula på
en gård. Hente juletre fra egen skog,
sette opp fugleband, sette ut grøt til
nissen og huske dyra med litt ekstra
på selve kvelden. Mor bakte de syv
slagene, kanskje var det flere. Deigene
fikk et midlertidig opphold i trappa ute
i gangen. Der var det kjølig. Jeg hadde
noen sleipe strategier for å sikre meg
noen smaksprøver uten å bli oppdaget.
Særlig sandkakedeig var det verdt å
ta noen sjanser for altså. Den var god.
Torskekadavrene skulle gjennom en
prosess for å godgjøre seg til kvelden.
Da het det lutfisk. Det innbød ikke til
prøvesmaking! Mor var selvutnevnt
juletrepynter. Vi onga fikk ikke være
med på det. Luksusen var representert
ved godteposen. Det var rasjonering,
så mor hadde samlet sammen godene
gjennom året.
Vi var pyntet til det store måltidet på
kvelden. Menyen var risengrynsuppe
først, så ribbe og pølser, dernest lutfisk
før vi avsluttet med moltekrem. Hvis
molta hadde sviktet oss, så ble det
riskrem. Et krevende måltid med andre
ord. Til drikke hadde vi øl som vi hadde
tilvirket på gården. Julekvelden var
også den dagen i året det ble bedt for
maten i Bjørgan. Jeg hadde ansvaret for
fremføringen av bordverset noen ganger

kan jeg huske, og det var skummelt
nok. Alle foldet hendene og så ned i
bordet. Det var en spesiell opplevelse.
Og uvant.

har alltid siden følt meg tiltrukket av
stølslivet. Slik jeg har opplevd det i
Hallingdal, Synnfjellet og andre steder.
Det gir meg den gode sommerfølelsen.

Jeg fikk sikkert pakker, men det kan
jeg faktisk ikke huske. Det jeg husker
derimot var at vi gikk rundt juletreet. Vi
var oftest så mange at vi kunne lage en
ring. Og vi sang av full hals, og med det
nebbet vi hadde. Vi var ikke kjent for å
være noen syngende familie akkurat.
Jeg er imponert over det i dag.

Langs veien mot Bjørgan, og midt i
skauen, lå Libakken. Ei litt skrånende
grasslette, Etiopias svar på Santiago
Bernabeu. Det er vel ikke helt korrekt
å påstå at ungdommene ramlet inn her,
men det var nå det som var møteplassen i sommerkvelden. Og det ble som
regel nok til to lag. Her i tretti graders
helling ned mot grusveien la jeg grunnlaget for (la meg si det) en finslepen
teknikk på fotballbanen.

Upolstret hverdag
Jeg var heldig som guttunge. Jeg slapp
å dusje, jeg slapp tannregulering og
SFO. Det får være en spissformulering
som innledning til dette kapitlet.
De første fem årene hadde jeg territoriet
for meg selv, regner jeg med. Storebror
hadde distansert seg fra lekestadiet. En
tilværelse helt «tantefri» og uten særlig
innblanding fra de voksne for øvrig. De
hadde mer enn nok med sine daglige
gjøremål på gården. Jeg husker egentlig
lite fra de årene, men det måtte vel
være en blanding av «ekstremveko»øvelser med kalkulert risiko og uskyldig barnelek. Det er jo egentlig mye å
utforske på en gård. Uten filter.
Jeg er glad for at jeg vokste opp på
denne måten, det var med å legge
grunnlaget for det som kom siden. Med
skolen kom livet inn i andre former,
men jeg hadde fortsatt mye tid for meg
sjøl. Jeg hadde fått ei lillesøster, og jeg
måtte se litt etter henne. Jeg husker at
jeg havnet i ei blåbærtue etter hvert, og
der har jeg vært siden, holdt jeg på å si.
Hvis det finnes et blåbærgen, så har jeg
fått det. Far var en kløpper til å plukke
bær, med de grove arbeids-hendene
sine. Etter hvert fikk jeg være med
på bærturer, både etter bringebær og
molte. Men blåbæra hadde vi på eiendommen. Og den har fulgt meg i alle år.
Dager i blåbærskauen har vært blant
mine beste dager. Hørt slikt!
Det blir ofte sagt at du tar oppveksten
med deg videre i livet. Det stemmer
nok. Jeg fikk lov til å være med broren
min på fisketur. Vi fisket med mark i små
bekker, og overnattet i åpne buer. Med
muselort på golvet og halm i køyene. Få
av deg det våte, få fyr i ovnen og høre
regnet slå mot bølgebikket. Bedre kan
du ikke ha det.
Vi hadde kuene på setra, og jeg fikk
være med far opp i åsen som vi kalte
det. Jeg har gode minner fra det, og

Libakken var også et samlingspunkt ved
store anledninger. Her møttes folket på
Pinseaften og danset og moret seg inn
i sommernatta. Vi feiret derimot ikke StHansaften. Det hendte jeg var så heldig
å fylle år på Pinseaften, og kara tok i
lommen og gav meg penger. Jeg mener
å huske at giverlysten økte proporsjonalt med inntaket av væske tilvirket i
området. Da gjorde jeg det godt, gitt.
Vinterstid var det hopping på ski som
stod på programmet. Vi gikk ikke bortover for moro skyld. Til det var skiene
et framkomstmiddel til og fra skole og
butikk. Vi hadde hoppbakker overalt.
Den største bakken var, unnskyld,
Sidræva. Den var såpass stor at den tiltrakk seg gutter fra et litt større område.
Jeg var med, men var aldri blant dem
som utmerket seg i denne disiplinen.
Mot voksenlivet
Gjennom tenårene ble aksjonsfeltet
utvidet selvfølgelig, og fokuset lå på
skole og lekser, fotball og jenter. I den
rekkefølgen. Eller var det omvendt?
På vinteren var det nok hovedsakelig
skolearbeid. På sommeren ble det noen
plikter på gården etter hvert også. Jeg
likte å kjøre hest, og far gav meg tillit
tidlig. Jeg var ikke langt ut i tenårene før
jeg gjorde manns jobb under innhøstingen. Jeg fikk lov til å kjøre høylassene
inn på låven, og det var ingen spøk.
Bratt opp og Svarten tok i så flisene
føyk i trebrua. Det var viktig å holde
godt i tømmene. Om arbeidstilsynet
hadde kommet på besøk, så hadde nok
arbeidet blitt stoppet prompte. Men det
fantes ikke.
Etter folkeskolen begynte jeg på Lillehammer kommunale høyere allmennskole. Skolens profilerte rektor den
gangen het Henrik Lødrup. Han hadde
vi i engelsk, kan jeg huske. Han kalte

Libakken - en gang Etiopias «Santiago Bernabeu».

meg Sir Henry når han var i godlune. Vi
var jo navnebrødre. Jeg måtte gå ned
til Biristranda og ta bussen derfra. Bratt
ned og bratt opp. Men heldigvis kunne
jeg overnatte hos kameraten min og hos
søstera mi på Lillehammer innimellom.
Etter to år på den såkalte realskolen,
valgte jeg gymnaset og engelsklinja.
Interessen for språk var der allerede.
I tillegg til engelsk var jeg innom både
tysk og fransk. Fransk var faktisk det
jeg tok fram først når leksene skulle
gjøres under karbidlampa. Dermed har
jeg også sagt at vi ikke hadde elektrisk
lys, så min artium er helt strømløs. Men
du verden så mange franske gloser du
kan pugge under karbidløkta. Når vi
likevel er innom husets fasciliteter, så la
oss fortsette. Vi fikk vel etter hvert lagt
inn kaldt vann, men dusj var jeg aldri i
nærheten så lenge jeg bodde hjemme.
Telefonen var hos naboene, og det
hendte det kom en kurer derfra med
beskjed om at far skulle i telefon.
Sendebudet dukket garantert opp
1. april. Og far ble aprilsnarr. Hvert år.
Det hendte sendebudet hadde bind
foran munnen, og stod litt på avstand
da det fremførte sitt ærend. Det var i
tuberkulosens tid. Hun ville ikke smitte
oss. Vi kalte det tæring.
Jeg var to somre vikar på lensmannskontoret på Biri, hos Knut og to
Odd’ere. Det var ei fin tid. Det mest
kriminelle jeg var med på var besøk
hos en som holdt på med hjemmebrenning. Satsen stod og godgjorde
seg på kjøkkenet, og apparatet fant vi
i låven. Satsen ble slått ut, og apparatet beslaglagt. I ettertid har jeg tenkt
at han var uheldig som fikk besøk av
oss. Produksjon av snabelstoff var nok
en høyst vanlig hjemmesyssel på den
tiden. Å bli politimann var nok ikke en
helt ukjent tanke for meg. Jeg hadde
en onkel på Gjøvik som var i politiet og
som jeg så opp til. Men det skulle bli
annerledes. Et lærervikariat i Biri Øverbygd gjorde at jeg fikk lyst til å bli lærer.
Jeg kom inn på Hamar lærerskole, som
den gangen var svært populær. Rektor
August Lange var en personlighet som
gjorde inntrykk. Det ble engelsklinja
her også. Pedagogikklæreren vår var et
fyrverkeri. Jeg husker han lå og sprellet
på kateteret og harselerte over frøken
som hadde om sauen. Ungene fikk en
potet og seks fyrstikker til rådighet. Fire
stikker under, en bak og en foran med
en bomullsdott i enden. «Har de lært
om sauen, eller har de lært om Nitedals
og Kerrs Pink?», utbrøt pedagogen.
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Kevin Stuldalen, Markus Hustad
og Eirik Kornsveen Riise står bak
elevbedriften Fotballskole EB.

Fotballskole EB
MORTEN STRANDENGEN
TEKST OG FOTO

Kevin Stuldalen, Markus Hustad og Eirik
Kornsveen Riise bestemte seg for noe
så utradisjonelt som å avholde fotballskole for aldersgruppen 8–14 år. Hvorfor
fotballskole Kevin? «Når du først skal
gjøre noe så er det like greit å gjøre noe
som interesserer oss, og det var nok av
dem som skal selge baguetter og vafler,
så da ble det fotball», sier Kevin med et
smil om munnen.
Vi vil ikke bli forundret om dette var den
elevbedriften i år som bidro med mest
penger inn til skolen også. For det var
mange som meldte seg på.

Elevene i 10. trinn ved Biri Ungdomsskole har som oppgave å planlegge, starte
og gjennomføre en elevbedrift hvert år. Slik var det også i år.
Seksten blide og fornøyde barn fra
2. til 4. trinn møtte opp på fredag
morgen klokka 11:40, da var det
registrering. Værgudene viste seg fra
en positiv side denne dagen og barna
koste seg med fotball, og da gutta dro
frem oppskjært frukt som avslutning på
en fin dag ble alt bare helt fullkomment.
Midt på dagen møtte også lærerne som
skulle ha overoppsynet med elevbedriften opp. At en av dem har barn
som sparker fotball i Ringsaker
forbigås i stillhet. De var imponert over
opplegget og var veldig fornøyd med
sine disipler når de etter en halvtimes

overvåking dro videre. Lørdag var det
på’n igjen med 5. til 7. trinn, nye øvelser
ble presentert, og selv om været denne
dagen viste seg fra en noe mer grå side,
koste de seksten påmeldte seg med
fotballskole både lørdag og søndag.
Det ble en innholdsrik helg med mye
fotball og mange «nye» øvelser som
gutta hadde tatt med seg ut på feltet.
Det hele må kunne oppsummeres med
at fotball som elevbedrift er en vinner!
Kunnskapen ble også økt med noen
hakk denne helgen ettersom gutta

hadde gjort en meget god jobb vedrørende planlegging. Alt var tidsbestemt
fra start til slutt og gjennomføringen var
det ingen ting å si på.
Heia Markus, Kevin og Eirik som bidrar
med positivitet for fotballen i Biri!
Undertegnede må helt til slutt få nevne
at øyekroken ble litt våt da Markus litt ut
i uka dukket opp med blomst som takk
for hjelpen med å sette opp øvelser og
opplegg. Det settes pris på skal en vite!
Så da er det bare å sitere Kevin, «skal
en drive med noe, så er det like greit å
drive med noe som en er interessert i!»
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TRENINGSSENTERET

Tren på FRISK i sommer!
Sommertilbud: månedspris kr. 449,- (maks 3 mnd.)
Kjøpeperioden 1. juni -15. juli.
Kortet gjelder fra den datoen du kjøper.
Camp FRISK – Sommertilbud for barn mellom 8-12 år.
Morsomt aktivitetsopplegg i uke 26
For mer info om oss:
www.friskmoelv.no
Tlf: 41 16 30 66

VELKOMMEN TIL OSS!

LAVE PRISER ALLTID

Treningssenteret Frisk | Storgata 133, 2390 Moelv
www.friskmoelv.no | Tlf: 41 16 30 66 | post@friskmoelv.no
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Skigardsbygging og maling på Myrvang
MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO

Torsdagsklubben er i gang med
oppsett av skigard og maling av huset
på Myrvang. Det er nå 10 år siden huset
ble malt, og da er det greit å få vasket
det, og få på et nytt malingsstrøk på
vinduer og vinduskarmer. Skigarden
hadde også begynt og råtne, men nå
er ny skigard snart på plass.
Husk også at torsdagsklubben
ønsker seg flere medlemmer. Les
mer om det på side 2 i Biriavisa.

På bildet over er Bjørn og Øystein i ferd med
å vaske veggene før maling av hovedhuset
på Myrvang. Til høyre er Geir, Ole Jørgen og
Bjørn i gang med å lage ny skigard.

Egen brannbil
Biri Idrettslags egen brannbil «GAMLE
GLØR» har hatt mange oppdrag i april
og mai.
Det har blitt gjennomført spyling av
næringsarealer og hos privatpersoner,
tømming og spyling av brønner. Vi har
også fått utført endel nyttig arbeid i
idrettsparken som ville ha vært tjenester
vi måtte kjøpe uten egen brannbil.
Takk til gjengen som har tatt ansvar for
å drifte bilen. Bilen er også profilert med
egen logo, og vil selvsagt være tilstede
på Biri IL sin stand på Biridagen 8. juni.
Har du arbeid du ønsker å få utført ta
kontakt med:
Nils Kristian Brostuen
på telefon 991 51 024, eller
mail: nkr-br@norgespost.no
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ÅPNET NYTT TRYKKERI:
Statsråd Rigmor Aasrud
fikk æren av å foreta den
offisielle åpningen av NR1
Trykk på Biri lørdag 1. juni.
Her med Tore Hagebakken.

– En viktig dag for Biri
TORVILD SVEEN
TEKST OG FOTO

For natt til lørdag 1. juni var en merkedag, for da var avisen GD også med
i porteføljen over aviser som trykkes
ved Nr1 Trykk Innlandets trykkeri på
Biri. Dermed er det bare avisa Hamar
Arbeiderblad som ikke er med blant de
store avisene i Oppland og Hedmark
som nå trykkes på Biri.
Respekt!
– I en tid hvor vi stadig leser om fallende
avisopplag og spådommer om papiravisenes død, står det stor respekt
av en slik storsatsing på nettopp
papirmediet. Et bygg som dette vitner
om framtidsoptimisme på vegne av
avisbransjen, sa statsråden med fortid
fra Gran, og hun sa at alle spådommene om papiravisenes død, var sterkt
overdrevet. – Norge er faktisk verdensmester i lokal- og regionaviser. Ved
utgangen av 2012 ble det utgitt hele
227 aviser på 185 forskjellige utgiversteder her i landet. Det er et veldig
høyt tall. Og siden 1990, og med digitaliseringen, har vi faktisk fått 25 nye
aviser, her til lands, sa Aasrud og sa at
det ikke bare var fordeler med digitaliseringen av norsk presse, og viste til
uttalelsen fra Fredrik Stabel i sin tid:
– Radioen vil aldri kunne erstatte
avisene helt. I lengden vil det bli altfor
dyrt å drepe fluer med radioapparatet.
– Det samme kan vel sies om plasmafjernsyn, nettbrett og smarttelefoner,
sa Aasrud, som sa at det nå satses på
mange fronter i norsk medieverden.
150 millioner kroner
Fra Tyskland kom også leverandøren av
den nye pressa i trykkeriet, fra bedriften
Manrolan i Augsburg. De kunne fortelle
at også de hadde tro på at fremtiden

– Dette er en viktig dag dag for norske aviser, men også en viktig dag for Biri, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud da hun lørdag 1. juni foretok den offisielle åpningen av NR1 Trykks
nye trykkeri på Biri.
var lys for avisene, fordi den utfylte
roller som ingen andre gjør.
I trykkeriet har også tegneren Herb
satt sitt preg på lokalene. – De som
kommer på jobb her skal, ved å se på
tegningene fra Herb, komme i godt
humør og glemme problemer med kona
og sjefen, sa Einar Amlie Karlsen, daglig
leder i Industribygg AS, som har bygget
trykkeriet og som Amedia har en 40 års
leieavtale med. Amlie Karlsen overrakte
en gave til de ansatte og sjefen ved
trykkeriet, Einar Fodnes - et maleri
fra Einar Sigstad med navnet «Oslo».

«Oslo»:
av Einar Sigstad

Forfatteren av denne artikkelen holdt
også et kåseri over Biris utvikling, med
spesiell vekt på at mye av Biris vekst
og fremme har kommet som et resultat
av de ressursene skogen har gitt.
Både Biri glassverk, i sin tid Madshus
med treski, men ikke minst Moelven
Mjøsbruket, Biri planteskole,
Skogbrukets kursinstitutt og nå da
endelig trevirke i bearbeidet form som
avispapir har vært med på å legge
kunnskapsbedrifter til Biribygda.
Mange gjester
Åpningen ble markert med pomp og
prakt på Biri denne lørdagen. I tillegg

til statsråd Aasrud var også stortingsrepresentant Tore Hagebakken,
fylkesordfører Gro Lundby, ordfører
Bjørn Iddberg og konsernsjef i Amedia
Are Stokstad. I tillegg var også gamleredaktøren i OA, Jens Olai Jenssen til
stede, og ikke minst eieren av bygget
som er Industribygg AS, et selskap som
i sin helhet eies av Gjøvik kommune og
deres daglige leder, Einar Amlie Karlsen.
Etter at den offisielle åpningen var
unnagjort, bar det avgårde til Gjøvik
og Skibladner der en del av gjestene,
ansatte og ledelse i bedriften fikk en tur
på Mjøsas bøljer i hyggelig lag.
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Lagbilder - Biri IL Fotball junior

Biri Gutter 16 - 2013
Foran fra v.: Isak Torvik, Sindre Olav Stensen, Eirik Kornsveen Riise, Vetle Kletthagen, Even Riise Thorstad, Markus Hustad.
Bak fra venstre: Åge Jevnesveen (trener), Ole Marius Larsen, Kevin Stuldalen, Tomas Paulauskas, Erik Olav Rindal, Thomas Jevnesveen, Øystein Bakke,
Stian Engen og Torolf Hydle Tokstad (trener). (Erik Ekern var ikke tilstede da bildet ble tatt.)
Midt i vårsesongen sier vi oss godt fornøyd med det meste. Vi har spilt 5 seriekamper og tapt bare 1. Det viktigste er allikevel ikke kampresultatene,
men å skape utvikling for enkeltspillere og forsterke gode holdninger. Med 60 gjennomførte treninger hvorav 10 spillere har over 75 % frammøte
så mener jeg vi har lykkes. Vår største utfordring er at vi er minst 2 spillere for få i troppen og er veldig sårbare for skader.
Vi har i vinter deltatt på turnering i Limtrehallen og når du leser dette har vi også vært på Hamar og deltatt på Briskebyturneringa. Til høsten skal
vi på Sandar Cup og vi planlegger å avslutte med Ottacup. I tillegg til dugnadsjobbing for å dekke kostnadene på cuper så har Fotball Senior bidratt
med for oss ett betydelig beløp og vi sender vår TAKK!
Flere av våre spillere har også allerede deltatt på klubbens seniorlag i år og hatt stor glede og nytte av det. Flere vil sikkert også få prøve seg etter
hvert. Som trener føler jeg vi har et godt samarbeide innad i klubben.
Det er også en uttalt ambisjon om at vi skal kunne stille juniorlag i 2014 så framtida ser lys ut.
Sportslig hilsen
Åge Jevnesveen, Trener G16

Biri Jenter 16 - 2013
Bak fra venstre: Stine Sand, Hedda Brovold, Frida Hovland, Emilie Ødegård Mortensen, Elena Ødegård Mortensen, Kristin Pulsen, Katrine Smestad
Svartbekk og Anne-Line Bakke. Foran fra venstre: Vibeke Frydenlund, Hannah Engeskaug Nilsen, Ida Kalløkkebakken, Karianne Trettsveen, Sara Skarseth
Myrland. Ikke tilstede: Emilie Eriksen
Lagledere: Eli Kristin Nyløkken, Astrid Trettsveen. Trenere: Dag Frydenlund, Rune Bakke
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Biri Gutter og Jenter 7 - 2013
Bak fra venstre: Marius, Khalid, Sebastian, Kasper og Mathias.
Foran fra venstre: Kristian, Henrik, Mathias, Eric Nathaniel, Isak, Madeleine og Thea

Biri Gutter 9 - 2013
Bak fra venstre: Lukas, Marius, Dennis, Tord. Foran fra venstre: Ole Edvard, Kristian S, Tor Halvard, Hans Olaf
Ikke tilstede: Leon, Håkon, Tormod, Thomas, Andreas og Kristian Ø.
Trenere: Knut Nordhagen og Ståle Larsen

Biri Gutter 11 - 2013
Nedre rekke fv: Sebastian K Hellby, Adrian Stuldalen, Thomas de Wit og Magnus Bratlistuen
Øvre rekke fv: Jon Simen Kalrasten, Elias Løkken, Are Dahl Ringvold, August Ødegård og Marius Berget.
Lagleder: Tone Dahl og trener Gunnar Johan Kalrasten.

Biri Jenter 11 - 2013
Fra venstre:
Mia, Andrine, Maren, Tina, Ingeborg, Marte, Sandra, Amalie CBP, Emma og Amalie Ø..

Biri Jenter 13 - 2013

Foran fra v.: Angelika A. Enger, Thea Ophus, Pia Sveen, Nora Tømte, Silje Lyngby, Natalie Slåttsveen.
Bak fra v.: Andrea Brendbakken, Mari Gladhaug, Andrine B.Pedersen, Gina Marte Kalrasten, Ingvild
Sørum, Johanne Bergum, Tone Marie Øverstad
Biri J13 består nå av 13 spillere, noe som er kjempebra. Vi spiller fremdeles 7-er fotball og har frem til
nå i år spilt 4 kamper. Vi har tapt 3 jevne kamper og vunnet 1. Utover sommeren skal vi med litt ekstra
innsats på banen og litt mer trening vinne enda flere kamper. Vi planlegger å delta i 2 cuper i sommer.
Den ene blir selvfølgelig Biri Jentecup.
Trenerteamet består av Hans Ole Lyngby og Monika Øverstad. / Bilde/tekst: Hans Ole Lyngby
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Hovedutvalget på Biribesøk
MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO

Biri IL fikk 1 time og 15 minutter på
presentasjon av Biri IL og omvisning
på Myrvang. Vi presenterte idrettslaget
vårt, og de utfordringene vi har, og ikke
minst mulighetene som ligger i et idrettslag som Biri IL.

Hovedutvalget for kultur og fritid samlet i
storsalen på klubbhuset i Biri.

Den 18. april avholdt Hovedutvalg for kultur og fritid sitt utvalgsmøte i lokalene til Biri IL.

Det ble benyttet mye av tiden på presentasjon av Biri IL og Biri-samfunnets
store behov for en idrettshall/flerbrukshall.
- Hall på håndballstørrelse uten sanitæranlegg.

Rollaghallen - idrettshall til halv pris:

- Bygd på dagens grusbane.
- Pris ca. 15 millioner (5 millioner i
spillemidler, et ønske om at Gjøvik kommune skal bidra med 5 millioner, og 5
millioner som Biri IL skal klare å skaffe i
form av dugnader, gaver og egenkapital)

Andre har bygd hall til 15 millioner, så
dette bør være overkommelig.
DEN NESTE HALLEN SOM SKAL
BYGGES I GJØVIK KOMMUNE MÅ
KOMME PÅ BIRI, OG DET BEGYNNER
Å HASTE.

Noen utdrag fra Gjøvik kommunes planer:

Kristianslund
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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.

BIRIDAGEN 2013
Lørdag 8. juni
PROGRAM, ÅPENT 10.00 - 14.00:

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.

KL 11.00
Seniordansen
KL 11.30
Minikonsert ved Biristrand Musikkforening.
KL 12.00
Redalen Røde Kors har øvelse ved Biritunet.
KL 10.00 - 14.00
Gratis Bowenbehandling,
30 minutter på Biritunet. Førstemann til mølla!
BARNAS MARKED:
Vi oppfordrer alle barn/ungdom til å rydde
i skuffer og skap for å finne gamle skatter som
dere kan selge! Møt opp på Kremmerplassen
kl 09.45. Ta med bord til eget bruk.
BIRI MUSIKKFÆST:

Vi oppfordrer alle til å dra på Honne og delta
på Biri Musikkfæst! Der er det GitarWorkshop
fra kl 13.00 og konsert med Young Allstars kl 20.00.

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
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• Finn Bjelkes Rockequiz starter kl 18.30 (gratis).
Deretter er det konserter med:

330
MJØSA

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

• Dørene åpner kl 18.00 for selve musikkfæsten.

• Slade, Biri Allstar Band og Sidetrack.
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Vel møtt til en trivelig dag i Biri sentrum!
Arr.: Biri Sentrumsforening

nordbohus.no/ringsaker
NORDBOHUS GJØVIK AS AVD. RINGSAKER - Tlf. 62 33 61 80
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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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Keepertreninger i Biri

På bildet over er alle deltagerne «i mål», flankert av Tor & Morten.
Under ser vi tre av våre aktive keepere (Ida Kølløkkebakken, Anne
Line Bakke og Joakim Ottosen) i aksjon sammen med Tor Dahl.

MORTEN STRANDENGEN TEKST
TROND ØDEGÅRDEN FOTO

Etter flere år uten noe organisert form
for treninger for keepere i Biri IL er det
nå satt i gang egen keepertrening.
Første «samling» ble gjennomført
søndag 26. mai, der 22 keepere fra 8 til
16 år møtte. Treningen denne søndagen
ble lagt opp etter Frode Grodås sitt
keeperprinsipp, der alle øvelser skal
være mest mulig spillnære.
Og keeperne fikk mange gode tips

fra tidligere Biri-keeper Tor Dahl, som
sporty stilte opp, selv om han syntes
det var pussig at de fleste som var
tilstede ikke var født engang, den gang
Tor hadde sin siste keepertrening som
aktiv. Men gammel keeper ruster ikke,
og Tor har aldeles ikke glemt gamle
kunster.
Da håper vi keepertreninger blir et fast
innslag på kunstgresset, og at keeperne
våre holder buret rent heretter.

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.

Gull-lokk
MED HØNN OG HÅR

Spørsmålet er, kan man kalle seg biring etter åtte år i bygda? - Ja så klart, hevder Sissel Morken
Gullord, - når je føler meg som en, så er je vel det, itte sant? Gardkjerring på Kårstad er hun ihvertfall,
med gubbe og to barn, Eilif på fire og Maria på ni. Men hun er så mye, mye mer, for det første musiker så inn i hjerteroten, en bejublet og litt berømt en sådan, hun farter land og strand rundt, både innog utland, for å musisere.
Hvor var nå castingfolkene når de lette etter hovedpersonen til filmen Hulder? Spør vi. Hadde de tatt
turen til Biri og Kårstad er vi sikre på at de hadde falt for Sissel. Men kanskje hun ikke hadde hatt tid,
kanskje en av hennes musikkprosjekter hadde vært viktigere, Oslo Kammerakademi eller Christiansand
Ensemble for eksempel. Nå gleder hun seg til Bære Biring på Herredshuset i august, der kan hun sees
på scenen. Birifrisørn og a´Christin har hun brukt lenge. - Hun hjelper meg med å styre med krøllene,
det er de som bestemmer, ler Sissel.

