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Oversikt klubbrenn 2013
Da er vinteren snart for døren. Vi ønsker derfor
allerede å informere dere om datoer for våre klubbrenn
til vinteren.
Alle klubbrennene blir arrangert på onsdager som
tidligere år, på følgende datoer:
JANUAR
2. januar
9. januar
16. januar
23. januar
30. januar

Klubbrenn
Klubbrenn
Klubbrenn
Klubbrenn
Klubbrenn

FEBRUAR
9. februar
13. februar
20. februar
27. februar

Madshussprinten
Klubbrenn
Klubbrenn
(Reservedato)

MARS
6. mars
13. mars
20. mars

Klubbrenn
Klubbrenn
Klubbrenn

APRIL
3. april

(Reservedato)

Reservedato er 27. februar (som er i vinterferien)
i tillegg til første onsdag etter påske som er 3. april.
Vi håper på snø slik at starten, som dere ser, blir allerede
første uken på nyåret, og at det ikke blir for kaldt.
Det vil i ikke være klubbrenn den uken det er vinterferie,
og uken før vi arrangerer Madshussprinten 2013 som
er 9. februar 2013. Disse onsdagene er derfor ikke med
i listen, men ellers er det hver onsdag.
I tillegg kommer det et Klubbmesterskap, hvor dato
ikke er satt enda.
Vi vil i år gjennomføre minimum 2 klubbrenn på Biristrand,
da det er foreldre og andre dugnadsvillige personer på
Biristrand som vil hjelpe til for å få dette til.
Hvilke datoer det blir renn på Biristrand, og hvilke som blir
på Myrvang er ikke besluttet enda, så her må vi vise til
oppdateringer på www.biriil.no (velg Ski & Friidrett).
Her vil du etterhvert også finne hvilket renn som blir fristil,
klassisk, sprint, fellesstart og lignende.
Vi forventer at foreldrene stiller opp i år som i fjor mht.
gjennomføring av klubbrennen. Dugnadsliste vil etter hvert
legges ut på www.biriil.no
Velkommen til en ny sesong etter jul.
Hilsen
Styret i Biri IL Ski & Friidrett
PS. Skitreningene er startet, så vil du være med møt opp
mandager på Myrvang kl. 18.00.

Fra www.biri.no

Medlemmene i LC Biri, som nå opplever en vekst
i medlemstallet, kunne ved innledningen til dette
arbeidsåret se tilbake på mange ulike tiltak som det
ble gitt støtte til i løpet av 2011/2012.
Fem ulike ungdomstiltak i Biri fikk 3.000 kroner hver
i støtte. Blant de som fikk støtte var den uformelle
møteplassen som Ann-Christin Ottosen har etablert
i sine lokaler for ungdom i Biri, speideren og tre andre
gode lokale formål.
Videre var LC Biri med på å støtte et datakurs for eldre
i Biri, som gikk over noen kvelder ved Skogbrukets
kursinstitutt. Dette vil vi fortsette med i samarbeid med
Seniornett, slik at mange kan komme i gang med
å bruke datamaskin.

Terminal til 17,1 mill. kroner
Gjermundshaug Anlegg fra Alvdal tilbyr seg
å bygge bussterminalen ved Mjøsbrua for
17,144 millioner kroner.

Biri-Prisen 2012 ble tradisjonen tro delt ut, og denne
gang var det Biristrand musikkforening som fikk prisen
i forbindelse med Biri-Dagen.

Diverse

Av Torvild Sveen (www.biri.no)
I alt var det 13 entreprenører som la inn pristilbud på
bussterminalen som skal etableres i løpet av vinteren
og skal åpnes høsten 2013.
De seks billigste tilbyderne er som følger:
1) Gjermundshaug Anlegg, Alvdal - 17,1 mill.
2) Åge Haverstad Maskinentreprenør, Sør-Fron - 18,3 mill.
3) Løype Anleggsdrift, Gausdal - 19,1 mill.
4) Ahsco Entreprenør, Nord-Fron - 19,9 mill.
5) Magne Sveen AS, Vestre Toten - 20,4 mill.
6) John Galten, Åmot - 20,8 mill.
Blant de 13 anbyderne var det bare to riksentreprenører.
Av de øvrige 11 er 10 fra Hedmark og Oppland.
I tillegg til bussterminalen skal det også lages en ny veg
opp til den gamle riksvegen - det som nå er fylkesveg 330.
Busser skal kunne parkere der, i tillegg til å ta opp
passasjerer som skal fraktes videre. Det blir også laget
parkeringsplass for 22 biler, et servicebygg for de reisende
og et sykkelskur.
Våren 2014 skal det også være plantet i området.

Biriballet har i flere år slitt med å få til både festkomite
og nok påmeldinger. Igjen er det ingen som har takket
ja til å stille i årets komite og det ser ut til at det kanskje
igjen ikke blir noe av.
Biriballet er en tradisjonsrik happening i Biri som mange
har hatt glede av opp i gjennom åra, og vi håper
tradisjonen kan glede flere i mange år til.
Det er ikke all verdens jobb dette med å sette sammen
dette ballet, men man må være flere, og den gjør ikke
seg selv. Lister ligger lagret på data i tillegg til gamle
permer med invitasjoner, menyer og påmeldte.
Er det noen som tar utfordringen?
Ring Bjørn på 920 51 151
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BIRIAVISA

Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

Takk for i år!
Til Biriavisas lesere:
På samme tid for et år siden
kom jeg med et ønske om
flere bidrag til Biriavisa. Og jeg
vil få rette en stor takk til alle
som har bidratt med artikler
og bilder i året som snart er
historie. Uten dere, ingen avis –
ingen historier. Så tusen takk til
alle bidragsytere her i bygda!

å få tilsendt stoff for å ha noe
som helst å presentere til dere.
Målet må være at Biriavisa skal
presentere et tverrsnitt av det
som skjer i Biri. Det som er så
fint med det, er at da kan alle
være med å bidra.»

Likevel har vi plass til flere.
Som jeg skrev her i fjor: «Denne
avisa lages med frivillig arbeid,
og derfor er vi helt avhengig av

du har en artikkel du vil ha
med, eller ta en telefon til Kjell
Heimdal (950 67 779 / stranten@start.no) om du ønsker å
annonsere i Biriavisa.

Jeg vil atter en gang oppfordre
alle som har lyst, til å sende
inne artikler og bilder til neste
utgave.

Jeg vil få ønske alle en fin
førjulstid og oppfordrer alle
som har anledning til å møte
opp på både konserter,
julemesser og andre aktiviteter
i bygda i tida framover mot jul.

Kontakt Magnar Linnerud (970
29 575 / ml@stadion.no) om

God høst og førjulstid!
– Trond Ødegården

ÅRSMØTE 2012
BIRI IL – FOTBALL SENIOR OG JUNIOR
Årsmøte avholdes på klubbhuset i Biri Idrettspark
Søndag 2. desember, kl 18.30
Vanlige årsmøtesaker: årsmeldinger, årsregnskap mv.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 25. november.
Trekning av lotteri og enkel bevertning.
Vel møtt!

www.biriil.no/fotball
Torvild Sveen
Styreleder, Biri IL - Fotball Senior
Mobil: 945 10 200
E-post: torvild@online.no
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Takk for dugnadsinnsatsen
i lysløypene i høst!
Det ble i høst gjennomført dugnader i
lysløypene i Biri og på Biristrand. På Biri
var det liten deltagelse, noe som skuffet
oss litt i og med at det er så mange
som benytter lysløypa hele året, men vi
vil rette en stor takk til de få som stilte
opp. Lysløypa ble klargjort for vinteren
og vi er klare for å kjøre opp lysløype så
snart Kong Vinter gir oss snø.
På Biristrand var det også liten deltagelse på den oppsatte dugnadskvelden, men noe iherdige deltagere
kom. Imidlertid så satte gjengen på
Biristrand på eget initiativ i gang med
en ny dugnad en lørdag litt senere og
der fikk man flere dugnadsvillige til

å møte og de gjennomførte en kjempejobb med å få løypa klar til vinteren.
Her mangler det fortsatt en liten dugnad
på noen bruer, men Biristrandgjengen
har selv sagt de vil fikse dette i nær
fremtid (det kan allerede være gjort når
Biriavisa går i trykken.
En stor takk til dere på Biristrand
som stilte opp på en eller begge disse
dugnadene.
Tusen takk alle sammen!
Hilsen
Styret i Biri IL Ski & Friidrett

Julemesse på Biri Herredshus
4. desember kl 1700 - 2000
• Kafé med julegraut og kaker og kaffe.
• Salg av egenproduserte godsaker og
hjemmelagd husflid
• Ta med kontanter
I forbindelse med julegateåpninga
i sentrum blir det moro og kos på

Herredshuset. Biri bygdekvinnelag
inviterer til kafé og julemesse.
Bygdekvinnelaget ønsker å være med
å skape liv og røre i sentrum. Og så har
vi mange som produserer bra og flotte
hobbyartikler, som vi ønsker å vise fram
og skape en arena der vi kan dele med
dere andre i bygda, så alle kan få nyte

godt av deres skaperglede. Den som
ikke trenger noe, kan komme å drikke
kaffe eller spise julegrøt i stedet.
Hjemmelagde kaker, godsaker og
hobby-produkter er blant det du kan
komme innom for å smake på og kjøpe.
Her har du anledning til en lettvint og
grei julegavehandel.

Har du lyst til å selge noe egenprodusert, men ikke meldt deg på enda? Da
kan du ta kontakt med Erna Dahl for å
høre om det er plass. Tlf: 916 37 401
• Gratis inngang
Velkommen til en hyggelig ettermiddag
i Biri sentrum!

Familiejulebord

Vi arrangerer vår tradisjonelle julelunsj med varme og kalde juleretter, samt et stort dessertbord for hele familien på følgende dager:

søndag 2. desember og søndag 9. desember
kr 295,- per person

Barn: 0 - 5 år gratis og 6 - 12 år 50%

Lunsjbordet står dekket fra kl. 13.00-15.00

Hjertelig velkommen til oss på Honne!
Forhåndsbestill gjerne på tlf: 97 50 81 00 eller e-post: post@honne.no / Honnevegen 60, 2836 Biri - www.honne.no

HOVEDPERSONER: Arrangør Biri IL ved Magnar Linnerud og François El-Safadi.

Framtidskveld i regi av Biri Idrettslag
KARSTEN LANDGRAFF
TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO

14. november inviterte Biri Idrettslag til
«Framtidskveld» arrangert i auditoriet på
Honne Hotell og Konferansesenter.

som engasjerte, motiverte og ikke minst
nådde ut med en rekke tankevekkende
spørsmål til publikum i salen.

Biri IL satte med dette møtet «spaden
i jorda» for hvordan idrettslaget i tida
framover har ønsker om å tilpasse
sine aktiviteter dagens ungdom, som
muligens vokser opp med litt andre
fritidsbehov enn det som dekkes av de
tradisjonelt organiserte aktivitetene som
f.eks langrenn, fotball og håndball.

El-Safadi engasjerte den rundt 100
personer store forsamlingen både
gjennom fortellinger fra sin egen
oppvekst og bakgrunn, men også ved
hjelp av en rekke eksempler på hvilke
effekter god og dårlig kommunikasjon
kan ha.

Idrettslaget, i samarbeid med Totens
Sparebank og Honne, vil umiddelbart
beskrive kvelden som en suksess,
sjølsagt mye pga. kveldens gode
foredragsholder, François El-Safadi,

Vi er sikre på at de fleste som var
tilstede denne kvelden følte at de fikk
utbytte av det, og at François El-Safadis
bevisstgjøring av flere begreper som vi
alle har kjennskap til – gjorde oss i alle
fall litt klokere.

INTERAKSJON: Publikum deltok aktivt gjennom diskusjonspauser seg imellom på oppfordring fra foredragsholderen.

ENGASJERTE: Et fornøyd publikum i Auditoriet på Honne.

SPONSOR FOR BIRI IL: Totens Sparebank er en viktig samarbeidspartner for idrettslaget, og deltok med egen stand.
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SESONGFORBEREDELSER:
Skitreningen er i gang for både små og store
på Myrvang.

Treninger skigruppa sesongen 2012/2013
Da er skitreningene begynt på Myrvang. De yngste driver med lekpreget barmarkstrening
frem til snøen kommer, mens de litt eldre har startet med kondisjonstreningen før skiene
kan finnes frem.

SKIGRUPPA
TEKST OG FOTO

Da er treningene påstartet på Myrvang
på mandager fra kl. 18:00. 1.-3.-trinn
trener fra 18.00 til 19.00 med lekpreget
barmarkstrening frem til snøen kommer,
for deretter å fortsette med skilekinspirert trening. Trenere for denne
aldersgruppen er Jan Egil Gilberg
og Pia Sørlie. Dere som foreldre må
gjerne stille opp dere også, og i alle fall
motivere de håpefulle til å gjennomføre
treningene uten å ødelegge for andre
med tull og fjas – og å lytte til trenerne.

Det er de om bestemmer på treningene.
Treningene for 4.-trinn og eldre er på
mandager fra 18.00 til 19.00. Her har
man startet med kondisjonstrening på
barmark, og man vil etterhvert gå over
på ski. Vi rakk ved hjelp av skuteren vår
å kjøre opp litt spor den ene mandagen
det var en del snø, så noen få fikk da
skitrening med ski på beina. Etter hvert
vil det bli skiteknikk og trening på snø,
og dersom interessen er tilstede for

denne gjengen, kan det bli treningsturer
også til andre steder i løpet av vinteren.
Her er Odd Ivar Aaram trener, med
assistanse fra Solfrid Nysveen enkelte
kvelder.

Styret ønsker allerede nå gi en takk til
de som har tatt på seg å være trenere
for sesongen, og oppfordre alle som vil
trene frem mot og i skisesongen til å
møte opp på Myrvang på mandager.

Det vil være treninger også etter at
klubbrennene starter, og vi vil vurdere
i sammen med de fra 4.-trinn og eldre
om det skal være mulighet for en
treningsdag.

Vi er veldig glade for oppslutningen som
har vært til nå, men det er plass til flere.
Hilsen
Styret i Biri IL Ski & Friidrett

OLJESERVICE
Kjell A. Bergum & Bjørn E. Skogli

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

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

-

En god jul
ønskes alle!

17.00
19.00
17.00
17.00
16.00

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

Ring din lokale forhandler på 911 25 259
Rask levering!

Biri Fotterapi
Irene Snuggerud

Autorisert fotterapeut
Biriv. 77 • 2832 Biri • Tlf 61 17 20 09
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Kurs i bruk av hjertestarter
og hjerte/lungeredning
MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO

I begynnelsen av november gjennomført
15 personer fra Biri IL kurs i hjerte/lungeredning, og bruk av vår hjertestarter.
Kurset ble holdt av Espen Olsen i regi
av Røde Kors.
Biri IL fikk for noen år siden sponset
hjertestarter av Lions Club i Biri, og med
på gaven var det også kurs i førstehjelp
og bruk av hjertestarteren. Nå var det
på tide med et oppfriskingskurs for
noen, og et første kurs for andre.
Biri IL har nå et mål om å gjennomføre
et kurs pr år. Desto flere som er trygge

på hjerte/ lungeredning og bruk av hjertestarteren, jo bedre for lokalsamfunnet
vårt.
Hjertestarteren henger i dommergarderoben til venstre rett etter inngangsdøra
på klubbhytta. Jo flere som gjør seg
kjent med hvor denne er desto bedre.
Espen Olsen holdt et 3-timers lærerikt
kurs, der alle deltagerne fikk forsøke
seg i praktiske handlinger til de var
trygge på hvordan de skulle håndtere
en situasjon ved hjertestans.
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20-ÅRSJUBILANTER:
Vi ser her tre av deltagerne i Biri Eldretrim
som har vært med fra starten: Astrid Vaule,
Lilli Valset, Ruth Larsen og ergoterateut Kristin
Kinge. Edel Flesvik var ikke til stede.

Stolt jubilant rundet 20 år:

Biri eldretrim beviste at det gikk an
KARSTEN LANDGRAFF
TEKST OG FOTO

Siden starten i 1992 med daværende
fysioterapeut for Biri, Anne Lise Viker,
iniativtaker sammen med ivrige støttespillere i Sanitet- og Bygdekvinnelaget
kom Biri Eldretrim i gang og siden har
rundt 45 deltagere vært med på aktiviteten som møtes på Biri Herredshus
hver onsdag for å få påfyll av aktiviteter
som styrker kroppens funksjoner gjennom fysiske, mentale, intellektuelle og
sosiale sider. Et helhetlig opplegg som
deltagerne trives med.
Fire av deltagerne som var med på
stiftelsen og igangsatte prosjektet, som
av mange ble dømt nedenom og ned,
er fortsatt høyst aktive og ønsker at
20-års markeringen skal bli en styrkelse
av dette flotte tiltaket. Et tiltak som
støttes av Gjøvik Kommune og ledes
av fysioterapeut og ergoterapeut som

BALANSE ER VIKTIG:
Her viser Biri Eldretrim fram øvelser for å få
bedre balanse.

Onsdag 24. oktober trommet arrangementgruppa sammen til markering av sitt virke gjennom
20 aktive år, etter at noen driftige kvinner samlet seg for å starte et ønsket og viktig prosjekt
med trim, folkeopplysning i form av foredrag og ikke å forglemme den sosiale siden som kontakt med herandre og den nydelige kaffeskvetten og vaffel. Vi fortjener å hedre de som tok
tak og var banebrytende – 20 år bak i tiden, sier ergoterapeut Kristin Kinge i Gjøvik kommune.
legger tilrette, skaffer foredragsholdere
og underholdning av varierende slag,
og noe som er svært populært blandt
denne gruppe voksne mennesker (ca
60-95 år).
Tilbudet er tilrettelagt for eldre hjemmeboende, og er et lavterskel gratis tilbud
slik at alle kan delta. Samtidig er det
forebyggende helsearbeid hvor sykdom
ikke er i fokus.
– «Vi som leder Biri Eldretrim er stolte
over dette tilbudet som betyr så mye for
alle som deltar i totimersaktiviteten på
onsdager fra klokken 10-12», forteller
Kristin Kinge, ergoterapeut, som gledet
seg til jubileet hvor 50 festglade mennesker var påmeldt.
Et rikholdig program med innlegg fra

BALANSE ER VIKTIG:
Her viser Biri Eldretrim fram øvelser for å få
bedre balanse.

primus motor i 1992, Anne Lise Viker,
som fortalte om aktiviteten de første
årene av eldretrimen som hun ledet
fram til 1997. Leder for seksjon helse i
Gjøvik Kommune, Aud Inger Ystgaard,
deltok i jubileet hvor hun tok utgangspunkt i aktiviteten og betydningen av
dette for eldres helse. Glade trekkspilltoner kom Odin Wahl med og oppmuntret til allsang, mens en av «gruppa»
sørget for en levende skildring av sitt
forhold til dette trim/aktivitet-tilbudet.
Ida Tømte, som har vært med nesten
hele løpet for eldretrimen, fortalte at før
dette flotte tiltaket ble en realitet var
det forsøkt hjemmetrim hos S. Stuve
og på Skrinnhagen. Begge aktiviteter
ble skrinlagt. Også et svømmetilbud
på Ungdomsskolen ble prøvd, men vi
damene ønsket varmere vann og «plupp

- så ble det slutt». – «Derfor er vi glade
og takknemlige for de som sto på og
fikk Biri Eldretrim opp og gå», avsluttet
Tømte, som har plottet inn trim hver
onsdag med masse omsorg og koselig
kaffespleis. Da er dagen klar for nye oppgaver og den deltakerstyrte programkomité sørger for viktig og spennende
trim,underholdning og foredrag.
– «I disse dager legger vi vekt på
balanse. God balanse og det å kunne
hevle seg slik at skader kan motvirkes
og reduseres. Vi hjelper og støtter
hverandre, akkurat slike prinsipper som
ble felt ned i startdokumentet for 20
år siden», avsluttet leder Kristin Kinge,
som oppfordrer interesserte til å bli med
på onsdager.

GLEDET SEG:
Ida Tømte er veldig glad for dette flotte
tilbudet i Biri.
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4,75%
Rente på boligsparing for
ungdom skal være

HØY

Ring oss på 61 14 12 00
eller se: totenbanken.no

3,40%
Rente på boliglån for
ungdom skal være

LAV
Effektiv rente 3,50 % for lån kr 2 mill med nedbetaling over 25 år
og etableringsomkostninger kr 2.000,-, totalt kr 2.986.107,-

Ring oss på 61 14 12 00
eller se: totenbanken.no
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VEL MØTT TIL STORE OG SMÅ!
VELKOMMEN TIL JULEGATEÅPNING TIRSDAG 4.DESEMBER 2011

KL 17.00–20.00 SALGSMESSE – Biri bygdekvinnelag arrangerer messe med diverse utstillere på Herredshuset!
KL 17.30 FAKKELTOG – Går fra Kremmer’n – fakler kjøpes hos Biri Blomster og Kremmer’n (kr 20,- pr. stk)
KL 18.00 JULEGRANA TENNES - Vi går rundt treet
KL 18.15 NISSEN KOMMER
ARR.: BIRI SENTRUMSFORENING
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Julekonsert i Biri kirke
BIRI MENIGHETSRÅD
TEKST OG FOTO

Selv om denne konserten har funnet
sin ramme er det en tradisjon som
stadig er i fornyelse og utvikling. Årets
program kan by på en gjesteartist og
vakker julemusikk som tidligere ikke har
stått på programmet. Programmet vil
allikevel som før bestå av en blanding
av julesanger og klassiske perler
fra musikklitteraturen.
Hovedmålet er og har hele tiden vært at
denne timen i Biri kirke like oppunder jul

Det nærmer seg raskt jul og julekonsertsesong. I Biri kirke inviteres det nok en gang til
stemningsfull julekonsert i Biri kirke 22. desember. Som de siste årene er det Sissel Morken
Gullord, Cecilie Cathrine Ødegården, Torild Grytting Berg og Inger Schiager som står for
musikken.

skal være en vakker og varm inngang
til julehøytiden.
Som gjesteartist er Asmund Hellerud
med på fiolin. Han har gjennom mange
år virket som fiolinist i området her.
Torild er fortsatt solotrombonist i Det
Norske Blåseensemble i Halden.
Sissel er frilansmusiker på horn og
har et aktivt år bak seg med diverse
prosjekter. Oslo Kammerakademi, der
hun er fast medlem, har dette året gitt

ut en kritikerrost CD med musikk
av Beethoven. Hun har også gjort
seg gjeldende som folkemusiker og
deltar med bukkehorn i et folkemusikkprogram som skal sendes på NRK på
nyåret. Noen av opptakene er gjort
i Biri kirke. Cecilie Cathrine Ødegården
avsluttet i vår sin utdannelse fra Norges
Musikkhøgskole der hun gikk det
prestisjetunge diplomstudiet. I tillegg
til virke som frilansmusiker jobber hun
ved Norges Musikkhøgskole der hun

underviser i sang. Biris organist Inger
Schiager sitter som vanlig på orgelkrakken og ved flygelet.
Biri kirke, 22. desember kl. 20.00
Billetter:
Voksen: 		
Student:
Barn: 		

Biri Bygdekvinnelag inviterer til
Julemesse på Biri Herredshus
TIRSDAG 4. desember kl 17.00 - 20.00
* Kafé med julegraut og kaker og kaffe.
* Salg av egenproduserte godsaker og hjemmelagd husflid.
* Ta med kontanter.
Hjemmelagde kaker, godsaker og hobbyprodukter er blant det du kan komme innom for
å smake på og kjøpe. Her har du anledning til en lettvinn og grei julegavehandel.
Har du lyst til å selge noe egenprodusert, men ikke meldt deg på enda? Da kan du ta kontakt
med Erna Dahl for å høre om det er plass på tlf 916 37 401.
Gratis inngang!

Velkommen til en hyggelig ettermiddag i Biri sentrum!

200
100
gratis
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Jul på
Mjøsgårdene
Ingen steder er jula som på Mjøsgårdene
– Det synes nå vi i alle fall!
Fredag 23. til søndag
25. november 2012:

JULIE SIGSTAD
TEKST

Hos oss har tradisjonene gått fra hånd
til hånd i generasjoner, og vi ønsker å
dele vår unike kulturarv med flere.
På 14 vakre gårder rundt hele Mjøsa
inviterer vi inn - i julepyntede stuer og
saler, på kjøkken og i bryggerhus.
Vi kan blant annet friste med noe av
dette:

Stokke Nedre
• Juletretenning, Lørdag, 14 – 18
Sigstad Gård
• Julebrunsj, kafe i stuene, Einar
Sigstad har åpent galleri og det er
mulighet for hestetransport fram
og tilbake fra gården.
• Lefsebakekurs søndag (fullbooket).

Sveinhaug
• Her blir det blant annet julevarm
overnatting i historisk interiør med
stooor og lang julefrokost.
Simenstad
• Her blir det blant annet føjulsbesøk i
kårbygningen, julebuffet og omvisning.
• Skafferiet på Helgøya skal ha stort,
gammeldags julemarked og det er mye
mer som skjer på alle gårdene våre.

4,75%
Rente på boligsparing for
ungdom skal være

HØY

Ring oss på 61 14 12 00
eller se: totenbanken.no

Oversikt over hele programmet for Jul
på Mjøsgårdene kan leses på nettsiden
vår www.mjosgardene.no
Salg av boka «Mjøsgårdene - skapt for
selskaplighet» på alle gårdene.

3,40%
Rente på boliglån for
ungdom skal være

LAV
Effektiv rente 3,50 % for lån kr 2 mill med nedbetaling over 25 år
og etableringsomkostninger kr 2.000,-, totalt kr 2.986.107,-

Ring oss på 61 14 12 00
eller se: totenbanken.no
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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.

14

Hobbyklubben
med
salgsmesse
KARSTEN LANDGRAFF
TEKST OG FOTO

Klart for den 15. salgsmessa til hobbyklubben.
Disse fire driftige kvinnene, Anne Marie
Ødegården, Anne-Lise Larsen, Gudveig
Lervik og Margit Gutubakken, (bildet)
kan kommende helg, fredag 23. og
lørdag 24. november kaste seg rundt
og se tilbake på 15 aktive år i husflid og
masse annen aktivitet, til berikelse av
bygda vår.

– «I år er vi plassert i lokalitetene
til apotekets tidligere lokaler i «Stuvebygget» i sentrum», forteller kvinnene
som kan diske opp med masse fine
saker, bakels og nyttige saker som
duker, labber, vesker og glassmalte
ting som skal pryde vegger og bord
når salgsutstillingen starter på fredag

TRENINGSSENTERET

TRENINGSSENTERET FRISK
– ET FOLKELIG TRENINGSSENTER
•

•

Fra januar 2013: Ungdomskort – et nytt
tilbud for ungdommer. Eget opplegg med
fellestreninger i styrke, sykling og sal.
Nytt LIVSSTILSKURS i januar

For mer informasjon:
www.friskmoelv.no
Tlf: 41 16 30 66

VELKOMMEN TIL OSS!

Treningssenteret Frisk | Storgata 133, 2390 Moelv
www.friskmoelv.no | Tlf: 41 16 30 66 | post@friskmoelv.no

aften. – «Vi er nok redd for at det kan bli
knapphet på varer så vi kan si det slik at
først til mølla osv..»

gjengen som blir en del av julegatemarkeringen i år, men – «hvor skal vi
søke plass neste år?», sukker damene.

– «Vi gleder oss til denne førjulsaktiviteten hvor vi utveksler erfaringer og
teknikker og ei og annen oppskrift på
gode julekaker», avslutter hobby-

Fortsatt jaktmuligheter

Biri Jeger- og Fiskeforening arrangerer

SKYTING I SIMULATOREN PÅ HONNE
kl 18.00 - 20.00
Første og tredje mandag i måneden
f.o.m. november t.o.m. mars
Eksklusiv skyting for din gruppe når det passer dere.
Alle er velkommen - vel møtt!

www.skytesim.no
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TO FINE BILDER:
Selvskutt hare og gjengen er veldig fornøyd.

Nordby gårdsbarnehage på jakt
NORDBY GÅRDSBARNEHAGE
TEKST OG FOTO

Jmf. årsplanen så var noen av temaene
i høst bl.a. jakt og slakting. Vi slakter på
gården hvert år i oktober og november,
lam og gris. Dette er en del av «det
virkelige liv» som ungene får ta del i.
I høst har vi også jobbet mye med tema
jakt. Dette krever forskjellig tilpassing utfra alder og det er selvfølgelig de
eldste som får de største utfordringene.
Alt fra å lære om jakt på rype, hare, elg,
og om geværene hagle og rifle. Lære
om forskjellige typer jakthunder, lage
sine egne børser, avlegge jaktprøve,
dra på EKTE jakt og avslutte det hele
med en heidundrenes jaktfest. Da
serveres det selvfølgelig jaktgryte med
kjøtt vi selv har skutt. Tyttebær plukket
i skogen og elgkjøtt tilberedt i kokegrop
i bakken.
Vi håper på denne måten at barna

KONTROLL:
Jaktoppsynet kontrollerte at alt var i orden
med jaktlisensen

– «Jeg så hvor kanonkula traff og vi plukka den ut ...». Neida, vi var ikke på tokt med skuta til
Sabeltann, men på harejakt. Og da mener vi EKTE harejakt. Med børser, hunder, jaktoppsyn og
jegere. Etter en måned i barnehagen med tema jakt, så bestod vi eksamen med selvskutt hare
i sekken hjem.
utvikler en begynnende forståelse
for sammenhengen i naturen og hvor
maten kommer ifra.
Så hvis noen trodde at det var kanonkula som traff Helene Harefrøken, så
var det bare en forsnakkelse i gledesrus
over alle inntrykk, og hva hun hadde
opplevd i skogen denne dagen. Med
rester etter solbærtoddyen rundt munnen, mose på lua og børsa lett henslengt over skuldra var det ei fornøyd jente
som kom hjem til barnehagen.
Pedagogisk leder Nina Karlstad kan
oppsummere på denne måten: I hele
oktober har vi på kalvegruppa, dvs de
eldste barna i barnehagen, arbeidet
med jakt som tema. Vi innledet det hele
med å dramatisere og leke at vi var på
jakt. Dette skjedde på tur i nærområdet vårt. Her finnes et ekte jakttårn og

JEGERMARSJ:
På vei hjem

barna har selv døpt denne skogen til
jaktskogen. Videre hadde vi tre samlinger hvor vi fordypet oss nærmere
i hvordan man jakter på hare, elg og
rype. Hver samling sluttet med at barna
skulle tegne disse dyrene. Vi benyttet
oss av tre ulike metoder nemlig å tegne
etter instruksjon, etter kopieringsmetoden og ved å studere og tegne det
dyret vi så.
Tegningene ble dekorert med maling,
farger og ekte harepels. Resultatet ble
både voksne og barn svært stolte av og
alle bildene ble utstilt på jaktfesten vår.
Selvfølgelig må en ekte barnehagejeger
ha gevær. Barna pusset flittig sine egne
og de ble malt i ønsket farge. Noen ville
ha sin brun for det hadde de sett at en
ekte hagle var. Noen syntes ikke det var
så viktig og ønsket heller at sin skulle
være dekorert med sine favoritt-

farger. Reima på geværet ble tvinnet
av garn og alle fikk hengt på et eget
jaktkort. Når geværet ble ferdig var vi
klare for ekte harejakt. Dette var vel
antagelig den største opplevelsen gjennom hele temaet. Selv om det ikke var
vi som skjøt haren med våre selvlagde
tregeværer, var det veldig nære på.
Vi hørte at hunden hadde los og kom
nærmere og nærmere oss. Vi kunne
nesten se haren og like etterpå kunne
vi høre et skudd. Vi fikk bekreftet over
telefon at haren var skutt og så kom
jegerne opp til oss slik at vi fikk vi være
med å gjøre i stand den døde haren.
Det var en riktig så stolt gjeng som kom
tilbake til barnehagen med haren.
Foreldre som hentet kunne ikke tro sine
egne øyne da de fikk se haren som
hang utenfor barnehagen. De trodde
nok at vi bare skulle på jakt på «liksom.»

EN PUST I BAKKEN:
Matpause og kos etter endt jakt.
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Fotballavslutning i junioravdelingen
HARALD E. TUSVIK
RAGNHILD SVARTBEKK
MORTEN STRANDENGEN
TEKST OG FOTO

Etter at sesongen 2012 nå er ferdig,
ble det søndag den 18. november
gjennomført avslutning for Biri Fotball
Junior på klubbhuset.
Mange spente barn hadde møtt opp
for å få sine velfortjente premier.
Kvelden var delt opp i to «bolker» med
de aller yngste først og de eldre etterpå.
Det var fullt hus og god stemning i flere
timer på klubbhuset denne kvelden.
Det ble også delt ut diplomer og minimerker fra fotballforbundet til de som
hadde bestått testen som ble avholdt i
forbindelse med fotballskolen i sommer.
Kvelden ble avsluttet med is, brus og
boller til barnas store glede. Vi takker
foreldre og barn for et flott fotballår
2012 og ser frem til et nytt i 2013.
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HØST
Et fargerikt teppe
kler skogen til fest
En vinter i vente
der høsten er best
En tornado av farger
gir sjelen min ro
for her vil jeg bygge
Ja, her skal jeg bo
Naturens stier
de skal vi gå
men husk at du alltid
litt varsomt må trå
Naturen har krefter
i vann og i vind
Så gå ut og se den
med åpent sinn.
Av Marit Irene Jensen

Tuntreet på Øverli.

Alle foto: Karen Hannasvik

Garasje på Melby.

Låve på Kårstad.

Trapp på Kremmerodden.
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SEPTEMBER
September dager klare som fugleøyne, myrer
hvor tranebæra dugger matt om kvelden
når stjernene slår sine sølvspik i stillheten.
Alt er fred og fredløshet;
det ligger en marsjordre forseglet
under treets krøklete røtter
djupt i bergrevner og raumold.
Og løfter du blikket
fra stien gjennom blåbærlyng over høgda,
da renner øyenhulene dine fulle
av blå-blått ved himmelrendene:
En vill lengsel
stryker stille gjennom din indre ødemark
lik skyggen av langsomme vingeslag.
Av Hans Børli

Port i gjerdet på Melby.

Biri Mølle.
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Medlemskontingenten
i Biri Idrettslag
Vi sliter fortsatt med det nye systemet
vårt for medlemskontingent. Vi er i tett
dialog med KX Products, som leverer
tjenesten, og vi har tro på at dette vil bli
bra på sikt.
Men problemene har dessverre resultert
i at kontingenten for de fleste har blitt
sendt ut alt for sent. Noen få har også
fått både purringen og første faktura
på samme uke, mens andre kan ha fått
purringen uten først å ha fått faktura.
Fakturaen som ble sendt ut som brev
ble sendt ut uten Biri IL logo og bank-

giro. Dette beklager vi sterkt, og håper
fortsatt på tålmodighet.
Til dere som benytter brevgiro, og som
ønsker å få tilsendt ny faktura med
bankgiroblankett, ta kontakt så sender
vi ny innbetaling.
Vi er også takknemlig for alle som
benytter koden på innbetalingen som
er sendt ut, og logger seg inn og
oppdaterer opplysningene som ligger
der.
NB! Medlemskontingent er svært vik-

tig for driften av Biri IL, og det vi tar
inn i kontingent genererer enda mer i
offentlig støtte.
Fakturaen kommer fra KX Products AS,
som er vår nye samarbeidspartner på
hjemmeside og medlemsregister.
Hvis du ikke har mottatt innbetalingsgiro, så vil vi være takknemlige hvis du
fylte ut vedlagt registreringsskjema,
og returnerte det til Tormod Fjærestad,
eventuelt send en mail til tormodfj@
frisurf.no eller ml@stadion.no for å få
tilsendt registreringsskjema.
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TILFREDSE KARER: Eivind Orrhaug, Harald
Tusvik og Terje Haugum er godt tilfreds med
at 1200 kornband ligger trygt på tørka.

Kornband og kalender venter på advent
GUNNAR O. HÅRSTAD
TEKST OG FOTO

Klubben stilte mannsterkt opp og kjørte
banda inn på tørka hos Rolf Sletten.
Der skal de nå beskjæres og strammes
opp, før de, sammen med kalendere,
skal selges til inntekt for gode formål.
Også i år yter Lions service og reiser
rundt i bygda for å levere på døra. –
«Folk venter på oss når vi nå går inn

Sommeren 2012 var regnfull, men havreåkeren på Semb sto rank og matrik da Torfinn og
selvbinderen skar og knyttet over 1200 store og flotte kornband til årets julenek for Lions
Club Biri.
i advent», sier Reidar Aas, som er leder
av klubben i år. – «De har kontantene
klare og kjøper ofte både to og tre
band, i tillegg til kalender. De fleste
vet at hver krone av pengene som
kommer inn på salget, går til gode
formål, det meste i Biri, men også noe
i Norge ellers, og til kriserammede ute
i verden.»

De som ikke er hjemme når Lionsmedlemmene kommer, kan finne seg
band i buene ved siden av blomsterbutikken i Biri sentrum og på Coop
Biristrand, og så betaler de inne
i butikkene.
Årets Lions-kalender med historiske
bilder fra Biri, Biristrand, Øverbygda

og Redalen og i tillegg fra Gjøvik, blir
lagt ut i Coop Biri og Biristrand, på Biri
Blomster og Binderi og på Kremmer’n.
Reidar vil benytte anledningen til
å takke alle kjøpere som bidrar
i hjelpearbeidet.

Mye god
skyting på Biri
Birimesterskapet i leirdueskyting ble
avviklet med mye god skyting. Best
ble Stig Endre Smerud som prikket
inn 73 treff av 75 og viste at formen er
i kommingen.
KARSTEN LANDGRAFF
TEKST OG FOTO

Nærmest Smerud kom Bjørn Sveen
med 71 fulltreffere, mens det ble et far
og sønn-oppgjør i kampen om bronsen.
Far John Solbakken strakk seg lengst
mulig etter hvert skudd mot sin iskalde junior Even Solbakken som trakk

så snart målet var på skuddhold og
dermed sikret seg bronse.
Kampen om napp i Biripokalen var det
Arnfinn Joløkken som avgjorde til sin
fordel ved å ta tredje napp i pokalen
som han dermed fikk til odel og eie.

Sportingmesterskapet ble noe
amputert, men ikke uventet gikk gullet
til junioren Even Solbakken.

BEST PÅ BIRI: Her ser vi mesterskapets beste
skyttere. I midten står gullvinner Stig Endre
Smerud med Bjørn Sveen til venstre og overraskelsegutten Even Solbakken med bronse.
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«Låven» i lett snøvær, med nytt tak –
fagmessig utført av P.K. Tranberg sine
utmerkede håndtverkere.

Litt info fra Lions Club Biri
og Lions Strandenga
HARALD EIKREM TUSVIK
TEKST OG FOTO

Et julenek har egentlig mange funksjoner – selvsagt er det fuglemat (for de
som ikke er bortskjemt med eksklusive
«fuglefrø» fra Kiwi og Coop). Men det er
også ly for fuglene, der de sitter langt
inne i «halmbunten». Og ikke minst –
dette er tradisjon: nysnø, julenek og
utvendige levende lys.
Samtidig med julenek, selger vi også
Lions-kalenderen 2013, også i år med
gamle bilder og minner fra tidligere
tider. Ta godt i mot våre omreisende
julenek- og kalenderselgere!

Vinteren er kommet, og brått er det andre behov som blir framtredende. Også i år er Lions
Club Biri aktiv på «køinnfronten» – og som tidligere vil Lions-medlemmer dra rundt i bygda
for å selge årets julenek.
Og skulle du ikke få julenek levert
«på døra», vil det også i år bli «selvbetjeningsbu» ved Biri Blomster og
Binderi, og ved Coop på Biristrand.
Strøsand selger vi også, på Coop, tilsvarende som i fjor: Du finner strøsandsekkene ved inngangspartiet mot gata,
og betaler i kassa.
På Strandenga har det også skjedd
mye i sommer/høst. Nå er det nytt tak
på «Låven», og nå gjør vi forberedelser
til å bygge bade/dusj/toalett på

Strandenga. Dette vil være tilgjengelig
for alle (vi fullfører et tippemiddelprosjekt for Biristrand Vel). Samtidig
skal vi etablere et eget sanitærbygg
(sammenbygd med bade/dusj/toalettet).
Dette skal brukes under Lions teltleirer
– og andre utearrangement på
Strandenga.
Alt som blir samlet inn av Lions Club
Biri, blir «gitt bort», i form av støtte til
lokale organisasjoner, foreninger og
andre tiltak, men også til nasjonale
støttetiltak, og til internasjonal bistand.

Biriballet har i flere år slitt med å få til
både festkomite og nok påmeldinger.
Igjen er det ingen som har takket ja til
å stille i årets komite og det ser ut til at
det kanskje igjen ikke blir noe av.
Biriballet er en tradisjonsrik happening
i Biri som mange har hatt glede av opp
i gjennom åra, og vi håper tradisjonen
kan glede flere i mange år til.

Bl.a. betaler Lions Club Biri årlige
skolepenger for mange barn i Mbita,
Kenya.
Vi i Lions er takknemlige for at DERE
støtter Lions sitt bistandsarbeid lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
Hilsen for
Lions Club Biri og Lions Strandenga
Harald Eikrem Tusvik

Det er ikke all verdens jobb dette med
å sette sammen dette ballet, men man
må være flere, og den gjør ikke seg selv.
Lister ligger lagret på data i tillegg til
gamle permer med invitasjoner, menyer
og påmeldte.
Er det noen som tar utfordringen?
Ring Bjørn på 920 51 151
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KORNBÅND
BIRI-KALENDER
selges

På dørene i Biri
i uke 48, 49 og 50
Utenfor Coop Biri
lørdag 8. og 15. desember
Fra salgsbod ved Biri Blomster og Coop Biristrand.

LAVE PRISER ALLTID

Inntektene går også i år
til gode formål
for ungdom og eldre i Biri.

Takk for hjelpen til å hjelpe!
Biri Lions
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28 forslag til sykehustomt
SYVER AASBERG
TEKST OG ILLUSTRASJON

Jeg har det morsomt for tiden. Mest med sykehuset. Nå er det blitt slik at «nesten alle» i Hedmark og Oppland til nød vil
akseptere at det bygges et nytt stort sykehus ved Mjøsbrua. Ordførere på Hadeland, i Nord-Gudbrandsdal, i Nord-Østerdal
og dertil flere partier i disse fylkene. Og dertil en del andre. I en høringsrunde som Sykehuset i innlandet hadde i vår
kom det inn 151 uttalelser om de langsiktige mulighetene å gå. Av disse var det 87 uttalelser som mente at et nytt større
sykehus med mange fellesfunksjoner burde kunne legges til området ved Mjøsbrua. Mange mener mye.
– Men spør jeg kolleger og lunchkjenninger om dette, så er det nesten
ingen som blir med meg for å drøfte
mulig beliggenhet. – Det blir ikke det
da skjønner du, sier de til meg. – Helt
urealistisk, hva skal vi med det, sier de.
– Nei, dette går legene mot. – Tror du
lillehamringene kan flytte på seg du da?
Velvel, i påvente av ytterligere innspill
fra Mjøsfiskere, harehundklubber
i Ottadalen, brigdeklubber i Tynset
og sæggere på Hadeland, så har jeg
mange ganger i sommer fundert på
konkret beliggenhet på mine turer
i haugene ovenfor Honne. Når det
er Mjøsbrua som er det minste felles
multiplum, så får jeg da se på
mulighetene – derfra. (Det blir jo
interessant senere å se hva som vil bli
presentert som «ved Mjøsbrua» om nå
prosessen fortsetter i noen år til!)

Rialtobroen i Venezia
Nærmest Mjøsbrua ligger Mjøsbrua
selv. Den er vel 1500 meter lang. Om
vi bygger direkte på den, så vil nok de
fleste som allerede har uttalt seg måtte
akseptere dette kompromisset. I avisa
Gudbrandsdølen Dagningen ble det
i sommer presentert en tegning med
sykehus på brua. Fint. Det kan være en
god plassering. Kanskje pasientene kan
fiske fra sykehusvinduene?
Kanskje moderne teknologi etterhvert
vil gjøre det mulige å registrere syke folk
i det de kommer i sin bil inn på brua –
og når de kjører forbi sykehuset; vips
blir bilen deres sugd opp i mottakelsen
og den syke går rett over på transportbånd mens bilen blir satt ned igjen i en
påkjøringsfil og fortsetter! Det reneste
James Bond prosjektet.

Fra spøk til alvor. Her er et oppsett jeg
har laget med passer. Fra midt på
Mjøsbrua (den kommende sykehusdirektørens kontor bør for øvrig ligge
i fylkesdelet midt på brua og vedkommendes PC bør boltes fast eksakt
i fylkesdelet) har jeg slått sirkler for hver
kilometer og lett etter aktuelle steder
å sette ned et større sykehus.

Jeg har bare nevnt noen få momenter
ved hvert sted. Når stedsvalg eventuelt
skal tas så er det mange momenter som
må bringes inn; flomfare, veitrafikk, togtrafikk, helikoptermuligheter, solforhold,
grunnforhold, dyrkamark, keivhendte,
strømforsyning, butikker og kafeer,
elgtrekk, parkeringsmuligheter, avstand
til moltemyrer med mer.

Etter min første analyse blir det
28 alternativer innen en radius på
9 kilometer.

Se til Østfold:
Langs E6 nede i Østfold har byggearbeidene nå startet opp for et nytt,
forholdvis stort sykehus. Dette
dimensjoneres for ca. 300 000
mennesker. Vi vil se byggearbeidene
i flere år fremover. Dette skjer på
Kalnes, ca. syv kilometer hitenfor
Sarpsborg. Følg med de av dere
som drar på langtur.

Se på kartet jeg har laget og på tabellen
(på neste side). Tabellen er bygd opp
rundt avstand fra midt på brua.
Alternativ 3.2 er f.eks. det andre alternativet som er tre kilometer fra fylkesdelet
midt på brua.
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... når stedsvalg eventuelt skal tas så er det mange momenter som må bringes inn ...
Alternativ nr

Navn på stedet

Momenter ved dette alternativet

0.1.
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.1.
7.2.
7.3.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Midt på Mjøsbrua
Skogen før båthavna Moelv
Sander
Moelv med industriområdet
Skulhus
Mjøsen golfbane
Skogen ovenfor Moelv
Smedmoen
Mjøsen golfbane
Ringsaker kirke, like ved
Hanssvea
Honnejordet
Redalen
Skrinnhagen
Vea hagebruksskole/Ring
Ringen
Kvernstubrua
Tandeskogen
Rolid Mølle
Semb
Dalsjordet
Oladalen
Ulven
Rudshøgda
Gaupen
Kollshaugen
Brattberg
Næroset

Ideelt. Usikre grunnforhold. Spektakulært.
Nær E6, nye vegtraseer?
Forsvinner i vegtraseer?
Togstasjon og E6, kiosker og butikker. Flere reserveveger.
Flott utsikt, parkeringshus nede elevatorer opp til bygninger.
Pene omgivelser, fint å lufte seg. Trimløype.
Lite dyrkajord, fast grunn, utsikt, gondol fra jernbanen?
Avlang tomt, trappetrinnbygning?
Utsikt til Biri, hyggelig sted å lufte seg.
Mye regnbyger, dyrkajord.
Koselig liten elv, enkel tilkomst, bærterreng, elgtrekk?
Vakkert beliggende, massive erstatningsbeløp.
For lavt på campingen, lettvint for snertingdøler.
Nei – ikke hos oss. Liten tomt.
Pen utsikt, dyrkajord
Enda penere utsikt. Parkering inni fjellet under?
Kan leke på NAFs øvingsbane mens man venter
Skog og fjell. Godt bærterreng. Elgtrekk.
Godt med fyllmasser, kan bruke kortreist strøm.
Viktigere med havretapet.
Kan gjøvikenserne akseptere dette? Blir avlang tomt.
Kort veg til kirke.
Veldig sørvendt, lite fyringsutgifter.
Hvaforno? Inntil slakteri og Mega? Kos med Prøysen.
Gaupetrekk?
Ser til Sverige, parkering i fjell pluss ekspressheiser?
Midt i bygda, kort veg for akkurat oss, sørvendt.
De har underjordisk flyplass allerede, gjeddefiske.

Fra venstre: Tina, Emma, Marthe, Maren, Veronika, Amalie CBP, Ingeborg, Amalie Ø og Sandra.
Andrine Haugen og Celine Furuseth Andersen er dessverre ikke med på bildet, men de er også med på laget

Sesongrapport fra jenter 10 år
LAGLEDELSEN
TEKST OG FOTO

De har i år spilt 14 kamper, og av disse
har de vunnet 11. Til sammen har de
scoret 103 mål, vi har «veddet litt med
jentene om de ville klare å score over
100»
Det som har vært artig denne sesongen
er at så og si alle har stilt opp på alle

treninger og kamper. Vi er veldig stolte
av jentene våres, de har stått på på alle
treninger, og spilt kjempeartige kamper.
Det må også nevnes at foreldrene på
dette laget er fenomenale til å stille opp.
Tusen takk for i år alle sammen!
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FRA TORVILDS ARKIVER:

Så skulle u-skolen til
idrettsplassen i Biri ...
TORVILD SVEEN
TEKST

Biriavisa har tidligere omtalt at
skolestyret i Gjøvik i sin tid ville at
den nye ungdomsskolen for Biri og
Snertingdal skulle ligge i Redalen.
Dette ble det ikke noe av, på grunn av
ordfører Røstadstuens betenkeligheter.
Men det var heller ikke beinste å få
plassert ungdomsskolen i Biri.
Vi gir deg her historien om tomtevalget
etter at Redalen ble vraket.
Avstemning
I skolestyret 14. mai 1971 ble det
besluttet at de ulike skolekretsene
skulle få komme med sine innspill
til innstillingen.
1. valget for Biri var en ungdomsskole
ved Biri idrettsplass på Kullsvesletta,
mens 2. valget var ved Skrinnhagen
skole. Skolekretsene hadde på denne
tiden sine egne utvalg, og i de 11 utvalgene hadde 231 personer stemmerett.
For Biris vedkommende, endte det med
slik stemmegivning:
• 177 personer stemte for plassering
ved Kullsvesletta.
• 29 personer stemte for Skrinnhagen
skole
• 25 stemmer var blanke
Ekstraordinert årsmøte
Biri idrettslag tok dette på største alvor,
og allerede ei ukes tid senere, 22. mai,
ble det holdt et ekstraordinært årsmøte
som behandlet spørsmålet om et
kombinert skole- og idrettsanlegg
på Kullsvesletta.
Årsmøtet vedtok med 11 mot to stem-

Den nye ungdomsskolen på Biri på 1970-tallet skulle i utgangspunktet legges
til Kullsvesletta ved idrettsplassen da Redalen ble vraket som lokaliseringsplass.
Men også det vedtaket ble det krøll i maskineriet for.
mer at de ville avgi grunn til den nye
ungdomsskolen. Årmøteprotokollen,
undertegnet av sekretær Rolf Dahl
og møtedeltaker Jan Tømte, slår fast
at idrettslaget ville avstå 23 dekar til
utbyggingen, med den konsekvens at
Gjøvik kommune måtte ta over forpliktelsene knyttet til tomtefestet.
Vedtaket kom i 11 punkt, der det blant
annet heter:
• Alle idrettsanlegg etter dagens planlagte skisse skal bygges ut i takt med
skoleutbyggingen, og i nøye
samarbeid med idrettslaget.
• Utgiftene i forbindelse med
utbyggingen av idrettsanleggene
betales av kommunen.
• Den planlagte grusbane skal være
klart til bruk før gressbaneanlegget
bygges om, da idrettslaget må benytte
grusbanen.
• Hele anlegget skal være ferdig
utbygget innen 1. juli 1975 på grunn
av Biri Idrettslags 50-års jubileum.
Økonomiske konsekvenser
Utbyggingen ved Kullsvesletta hadde
den konsekvens at dersom Skrinnhagen
ikke skulle huse ungdomsskolen, måtte
de få sitt eget gymnastikkanlegg.
En skisse fra 1967 la til grunn at dette
ville kreve om lag 660 kvadratmeter
med plass og prisen var 660.000 kroner.
(I 2012-kroner er dette om lag
5,6 millioner kroner!)
For å få vann- og avløp på plass, ville
det komme utbyggingskostnader på
271.000 kroner (2,3 millioner kroner i
2012-kroner)

Dernest ville idrettsanleggets opparbeidelse, med gressbane for fotball
og et skoleidrettsanlegg, komme på
henholdsvis 617.150 kroner og 478.780
kroner - den nette sum av totalt 7,475
millioner kroner i dagens kroneverdi.
Dersom den nye skolen skulle vært
anlagt ved Skrinnhagen skole, ville
kostnadene komme på i overkant av
318.000 kroner.
Skolestyrets plankomité, med blant
andre Walter Eggen og Reidar Mølmen
som deltakere og under ledelse av Vidar
Westlie, hadde lagt et godt grunnlag for
de ulike alternativene.
Utsatte saken
12. oktober i 1971 var kommunestyret
i Gjøvik samlet for å ta stilling til tomter
og navn for ungdomsskolene i Biri
og Snertingdal. Men nok en gang ble
saken utsatt for Biris del.
Snertingdølene fikk vedtatt en ny skole
ved Perstuguflåa i Snertingdal, men
ordfører Nils Røstadstuen fremmet
forslag om å utsette saken på nytt for å ha videre forhandlinger med
Biri idrettslag. Dette ble vedtatt mot
en stemme.
Formannskapet nedsatte så en gruppe
som skulle vurdere tomtealternativet i
Biri nærmere. Her satt finansrådmann
Harald Jansen, skolestyrets formann
Vidar Westlie, plan- og byggekomiteens
formann Alf R. Iversen (som senere ble
ordfører i Gjøvik), skole- og sosialrådmann Einar Mikaelsen, skolesjef Gunnar
Hvattum og Ole Knapp. (Knapp ble
forøvrig industriminister i Gro Harlem
Brundtlands tredje regjering.)

Denne arbeidsgruppen gjennomførte
møter med Biri IL og skrev to brev
i november i 1971.
Forkastet planene
Men det var ikke nok for idrettslaget.
På årsmøtet 27. november 1971 stemte
16 mot tre stemmer for å forkaste
planene. Begrunnelsen for dette var
at idrettslaget mente idrettsanlegget
ikke ville dekke de behov for utendørsanlegget som idrettslaget hadde og ville
få i fremtiden. – I realiteten vil dette si
at arealet på Kullsvesletta ikke er stort
nok til utbygging av både skole og
tidsmessig idrettsanleg etter deres
kartskisse, skriver idrettslagets sekretær
i brevet til kommunen.
Skrinnhagen neste
Dette førte til at plan- og byggekomiteen snudde seg på hælen, og allerede
29. november 1971 hadde de gjort et
nytt vedtak. – Plan- og byggekomiteen
vil overfor formannskapet anbefale at
Skrinnhagen velges som tomt for Biri
ungdomsskole, het det i innstillingen
til formannskapet.
Rådmann Harald Jansen støttet seg til
dette, og skrev i sakspapirene at det
i denne saken kun var ett reelt alternativ
til tomt for den nye ungdomsskolen;
Skrinnhagen.
Mer om Skrinnhagen-alternativet i neste
utgave!

... forkastet, med begrunnelsen at idrettsanlegget ikke ville dekke de behov for
utendørsanlegget som idrettslaget hadde – og ville få i fremtiden ...
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Malemestrene i Biri!
• Vi utfører alt innen maling, tapetsering og gulvlegging.
• Vi er spesielt dyktige på flytsparkling av gult 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 servise
i vår fargehandel på Biritunet.
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Biri IL har gleden av å ønske
 æresmedlemmer,
 Torsdagsklubbens
dameavdeling
 Styremedlemmer
 trenere og lagledere
med ledsagere

velkommen til julebord
på Klubbhuset
fredag 14.12. kl. 19.00
P.g.a. matbestilling trenger vi svar innen torsdag 06.12. til
Magnar

970 29 575
e-post: ml@stadion.no

Torfinn

996 41 089
e-post: toaustad@live.no

OBS!! På grunn av begrenset kapasitet i storsalen, må vi sette
en grense på 60 deltakere.

VELKOMMEN !!!

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

nordbohus.no/ringsaker
NORDBOHUS GJØVIK AS AVD. RINGSAKER - Tlf. 62 33 61 80
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Julemarked på Strandheim

KERAMIKK:
Marit Madshus vil selge keramikk på Strandheim. Sammen med
10-12 andre salgsbord blir det mye fint å få kjøpt, lover Innsamlingskomiteen for Strandheim.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

BIRISTRAND: De er aktive i Innsamlingskomiteen for Strandheim. Ikke før har de gjort unna
årets farsdagspub så er det på’n igjen. Kommende søndag, den 25. november arrangerer
de nemlig julemarked på Strandheim.

- «Denne gangen blir det ikke bruktmarked som vi hadde i fjor», forklarer
komiteen, - «men et ordentlig marked
hvor man kan få kjøpt fine julegaver».

iteter som gir inntekter. Kommer det
mange folk og handler, så vil selgerne
være fornøyd, og da får vi kanskje dette
til neste år også».

En 10–12 selgere har bestilt plass
og her er det mye fint å velge i,
reklameres det.

Mye fint
Det loves altså mye fint å få kjøpt
og disse kommer:

Selvsagt selges kaffe, brus, kaker og
vafler i kafeen i Veslesalen, det håper
komiteen vil være med på å gjøre dette
til en innbringende søndag.

• Ane Herberg
- toving, lys og lykter.
• Torhild Svanholm
- strikking og hekling,
• Marit Haavi Midtbu
- strikking og hekling
• Jonny Slettum
- selger antikviteter og snurrepiperier,

– «Å drifte et stort hus som Strandheim
koster penger, mye penger», sies det
videre, - «og da må vi satse på aktiv-

• Aud. N. Nyhus
- bilder og kort,
• Katrine K. Hasli
– julegaver,
• Liv Merete Strandengen
– håndarbeid,
• Aud Arlien
– strikking og tova produkter,
samt noe i tre,
• Rigmor Reehaug
– strikking,
• Innsamlingskomiteen
– julekaker,
• Marit Madshus
– Keramikk,
• Hagbart & Bredo
– tegneserier.

Fristen for å melde seg på et salgsbord
er egentlig gått ut, men innsamlingskomiteen lover at hvis noen leser dette
og får lyst til å bestille et salgsbord,
så kan man senest innen fredag
kveld kl. 19.00 melde seg på til
telefon 958 23 533.
Julemarkedet på Strandheim åpner
søndag 25. november kl. 12.00 og
varer til kl. 18.00, opplyses det.
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Farsdagpub på Strandheim
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Leder for komiteen, Hanne Velure Østby
forteller til Biriavisa at økonomisk gikk
det veldig bra, - nok et godt innskudd til
driften av Strandheim, sier hun. – Selv
om det kom litt mindre folk en forventet
ble det en økonomisk suksess, de som
var her brukte mye penger på både mat
og drikke, og ikke minst ble loddsalget
en gullgruve for oss.

BIRISTRAND: For fjerde gang arrangerte
Innsamlingskomiteen for Strandheim pub
på samfunnshuset. Også denne gangen
meldes det om suksess.
Nærmere 50 strandinger valgte å bruke
denne lørdagskvelden til sosialt samvær, innsamlingskomiteen vil etter hvert
vurdere om de skal fortsette med denne
tradisjonen eller finne på noe annet.
– Vi har veldig lyst til dra i gang tre-fire
quizkvelder neste år, betror lederen for
komiteen, - vi har også snakket om å
kanskje starte opp igjen med middag på
selve morsdagen. Mange savner dette
arrangementet hører vi rundt på bygda.
LODDSELGERE:
Guri Myrstuen og Kristin Steinstad gjorde stor lykke som
loddselgere og hentet inn mange penger.

BILLETTØR:
Billettør Hugo Wiklund poserer villig for fotografen. Han var nøye
med å fortelle at billettinntektene i sin helhet gikk til Strandheim.

VAKTER:
Gunnar Roland og Thorbjørn Rise sørget for at det ble en rolig lørdagskveld.
– Men her det ingen som har yppet til slåssing heller, forteller de, - og ingen
som prøver å lure med seg ei flaske på innerlomma.

KAFÉSALG:
Fornøyde kunder i kafeen blir betjent av Hanne Velure Østby og Elisabeth Sørum.
– Her går salget strykende, kunne de fortelle.

en riktig God Jul!
VI ØNSKER VÅRE KUNDER

...og glem ikke juleklippen!

