HJELPER BYGDA: Et tredvetalls polakker stiller opp gratis for å få pusset opp
Samfunnshuset Strandheim på Biristrand og støtte strandingene. Tre lørdager
på rad jobber de gratis til glede og hjelp for bygda.

STRANDHEIM
80 husstander har
gitt tilsammen
50.000 kroner!
Mange har fortsatt
mulighet til å gi!

80 husstander har gitt
ca 50.000 kroner til Strandheim.

Da er det 190 husstander som sikkert
på grunn av ferie osv...
ikke har fått mulighet.

NÅ HAR DU
SJANSEN!

(Biristrand har 270 husstander)

Sett inn passende beløp
på kontoen du ser i denne
annonsen, vi foreslår fra
kr. 200,- og oppover,
men alle bidrag
mottas med takk!
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Har du ikke mulighet tilå betale over nett? Lever ditt bidrag i STRANDHEIMS
postkasse hos Coop Marked på Biristrand!

DETTE FOREGÅR PÅ STRANDHEIM - DATOER VERDT Å MERKE SEG!
Lørdag 27. august: STOR DUGNAD Ute og Inne, alle velkommen til å delta!
Lørdag 22. oktober: Inne på Strandheim: STORT BRUKT- OG LOPPEMARKED.
Det koster kr. 200,- å melde seg på. Ønsker du at vi skal hente dine ting eller melde deg på? Ring Hanne 992 56 829
Robert 977 57 660 Bente 415 19 209, Hugo 481 23 659, Kristin 404 95941, Elisabeth 958 23 533 eller Tore 992 69 002.
Lørdag 29. oktober: HØSTBLUES v/Hagbart og Bredo Entertainment
Lørdag 12. november: FARSDAGSPUB MED MAGEDANS! Servering av god mat og godt drikke.
Hilsen Innsamlingskomiteen
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BIRIAVISA

Bak fra venstre: Gry Nordlunde (trener),
Mette Hansveen, Mina Øvergaard, Katrine
Svartbekk og Gry Haugelien (trener).
Foran fra venstre: Hannah Regine K. Larsen,
Anne Line Bakke, Hannah Engeskaug Nilsen,
Hedda Brovold, Mari Tofsrud. Liggende foran,
keeper Eileen Nordlunde.
Ikke tilstede: Stine Sand, Anniken Stuldalen
og Andrea Ledel

GRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

Peptalk i sola på
Myrvang.

STORT: Trond Øyvind Nilsen fra Syljuåsen
viser stolt fram den nye ungdomsskolen som
blir et stort bygg flott ligennde i landskapet.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

SÅNN BLIR DET: Tegninger lånt fra
arkitektkontoret Kontur viser en flott og lite
dominerende skole med et romslig og fornuftig
uteanlegg rundt seg.

SÅNN BLIR DET: Tegninger lånt fra
arkitektkontoret Kontur viser en flott og lite
dominerende skole med et romslig og fornuftig
uteanlegg rundt seg.

REKTORS KONTOR: Trond Øyvind legger an
rektorminen i det som skal bli rektors kontor.

TANNLEGENE I BIRI
TANNLEGE
ANNE
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI
SÆTERBAKKEN

LAVE PRISER ALLTID
Vi har felles telefonnummer:

611 85 362

Begge tannlegene utfører også den offentlige
tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

Vi tar nå også inn nye pasienter.

AVSLUTNINGSFEST FOR 10. TRINN
LISE LAGESTRAND BROVOLD
TEKST OG FOTO

Torsdag 16. juni 2011 om kvelden, ble
det holdt avslutningsfest for 10. trinn på
Herredshuset i Biri. Festkledde elever,
foreldre og ansatte fra skolen ble tatt
imot i hallen. Oppe i storsalen var det
dekket langbord til 140 gjester.
Konferansier Torvild Sveen ledet oss
gjennom kvelden med skjemt og alvor.
En velsmakende middag fra kokken
Robert Leulier ble servert av elever fra
9. trinn. Kveldens taler var Christoffer
Grønstad. Han fortalte fra en aktiv tid
innen bygdeungdomslaget og senere
som ungdomsdelegat til FNs general-

forsamling. Rektor Hilde Dahl Lønstad
holdt tale til elevene. Deretter var det
en høytidelig overrekkelse av elevenes
vitnemål etter 10 års skolegang.

stimer. Kl 01.00 var festen og en epoke
i livet over. Ved enden av sommerferien
venter en ny og spennende tid med
egne valg av utdanning og skole.

denne festen slik den ble med sitt
innhold. Takk også til Redalen Røde
Kors som stilte opp for oss med førstehjelpsmannskap.

Utpå kvelden dukket det opp noen
overraskelser i programmet som
trylleshow og magedanser til stor
fornøyelse i salen. Det var også
underholdning fra skolen med sang
og en bildekavalkade fra de tre årene på
ungdomsskolen. Elevbandet ”Sulumig”
spilte egne låter for oss og skolens
”Vaktmester” fra årets revy på skolen dukket opp. Elevene fikk også en
videohilsen fra bla. tannlegene i Biri,
Prest Sønstegård, Karpe Diem, ordfører
Iddberg m.fl. Per Øversveen og Hege
Øversveen spillte opp til dans. Det var
mange kjente slagere og både elever
og foreldre moret seg på dansegulvet.
Kaffe og kaker ble servert i sene kveld-

Arrangementskomiteen ønsker å rette
en stor og varm takk til alle som bidro til
festen. Takk til alle foreldre som deltok
i dugnadsgjenger. En spesielt stor takk
til kokken vår Robert Leulier, som stod
for middagen denne kvelden. Takk til
Anne Granerud og elever fra 9. trinn
som utførte en stor jobb med veldig flott
servering av maten.

Takk til rektor og lærere ved Biri
Ungdomskole og takk til de som bidro
med underholdning. Til slutt takk til alle
elever og foreldre som var på festen, og
var med på å lage en minnerik kveld for
avslutning av 10 års skolegang.

Takk til alle våre sponsorer: Kringsrud
Avholdslag, Biri FAU, Politiet, Redalen
Røde Kors, Biri Dyreklinikk, Hillestad
A/S, Biri Lions, Biristrand Sanitetsforening, Biri Sanitetsforening og Toten
Sparebank. Uten denne støtten fra ville
det ikke vært noen mulighet for å lage

Arrangementkomiteen for rusfri
avslutningsfest til årets 10. trinn ved
Biri Ungdomsskole var: Håkon Hustad,
Rita Brendhagen, Mona Herberg,
Ellen Bruun Torvik, Karin Opheim,
Robert Leulier, Reidun Hillestad
og Lise Lagestrand Brovold.

TEKST BIRI MENIGHETSRÅD

TEKST SIGSTAD GÅRD
FOTO FOTOGRAF KATRINE

TRENINGSSENTERET

TILBUD PÅ AVTALEGIRO:
Bli medlem på FRISK i perioden 15.–31. august
og få gratis innmelding (verdi kr 600,-)
FRISK utvider sine lokaler med 230 kvm fra 1. september!
• 70 kvm ekstra med kondisjonsapparater
• nytt frivektsområde
• ny aerobicsal på 150 kvm

Foto: Svein E Kjærvik

Vi feirer utvidelsen 1.–4. september med FRISK CONVENTION
for våre medlemmer. Velkommen til en langweekend med fullt trøkk!
For mer info om FRISK:
www.friskmoelv.no | post@friskmoelv.no | 41 16 30 66

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

VELKOMMEN TIL ET FOLKELIG
TRENINGSSENTER I NORGES MINSTE BY

Tåle Kjenseth i gang med å grave ut på baksiden

Tåle Kjenseth i gang med å grave ut på baksiden

MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO

Bjørn Feiring i gang med å sikre gulvet.

Godt med en liten matpause.

Bjørg Fering og Unni Linnerud stod for kjøkkentjenesten til dugnadgjengen.

Bjørn Feiring og Magnar Linnerud har startet rivin

n av klubhytta.

Magnar Linnerud har startet riving av muren.

Roger Sletten dirigerer sine tropper, klare beskjeder her.

n av klubhytta.

Bjørn Feiring har startet riving av muren.

Bjørn Haugelien og Kjell Hagen i gang med å rive forskaling.

Det var mange som fikk et lynkurs i jernbinding.

Tore Kalrasten og Nils Kristian Brostuen har snart fått ned ytterforskalingen.

Bjørn Haugelien pigger ut den siste delen av grunnmuren.

Roger Sletten og Bjørn Feiring er snart ferdig med den innvendige forskalingen.

ng av muren.

FULL RULLE: Tre lørdager i august er det full rulle på Strandheim. Dugnadsansvarlig Per Kristian Tranberg, leder i Innsamlingskomiteen Hanne Velure Østby
og leder i styret for Strandheim AL, Børre Feiring er alle imponert over innsatsen.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

STYRET I AL STRANDHEIM: Fra venstre Per Kristian Tranberg, Børre Feiring, Olav Velure, Brit Steinstad og Linda Løkken.
Vara er Nina Karlstad og Solfrid Karlstad (ikke tilstede da bildet ble tatt).

Flytte for deg sjøl?
Hos oss får du førstehjemslån
fra

3,50%

Er du under 34 år kan du låne inntil 90% av kjøpesummen
til din første bolig. Tilbudet forutsetter helkundeforhold,
stabil økonomi og generell kredittvurdering.
Ta kontakt med oss så får du mer informasjon om førstehjemslån

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Følg oss på Facebook

TIL MEDLEMMER OG
POTENSIELLE MEDLEMMER
I BIRI IDRETTSLAG!
Giro for medlemskontingent skal
nå endelig være utsendt til alle de
medlemmene vi har registrert i vårt
system. Vi har jobbet med å finne et
nytt å bedre system for vårt medlemsregister. Dette har tatt sin tid, uten at vi
har lykkes. Derfor er kontingent sendt
ut på det gamle systemet. Dette systemet er ikke helt optimalt. Vi er derfor
på utkikk etter en person som kan
ta jobben med å utvikle og ajourføre
medlemsregisteret for – se egen sak om
dette på annet sted i avisa.

Giroene for familiemedlemskap er kun
sendt ut med hovedmedlemets navn,
så hvis det er betalt for familiemedlemskap så er alle familiens medlemmer
som tidligere er innrapportert, og er
19 år eller yngre, fortsatt oppført som
medlem i vårt system.
Hvis du er i tvil, så send en mail eller
ring undertegnede så skal vi sjekke
opp. Hvis du ikke er medlem og ønsker
medlemskap i Biri IL så fyll ut vedlagt
innmeldingsblanket, og returnér den til
undertegnede, eller en annen i styret.

Medlemskontingenten er et viktig bidrag
for drift av Biri IL. Biri Idrettslag har bevisst holdt den uendret, og så lav som
mulig i mange år, slik at terskelen for å
bli medlem skal være så lav som mulig.
Medlemskontingenten generer minst
like mye i offentlig støtte som selve
kontingenten gjør. Takk til alle dere
som støtter idrettslaget vårt med
passivt medlemskap, eller fortsatt
betaler familiemedlemskap, selv om
dere ikke er med i aktivitet i laget lengre.

Informasjon og eventuelle korrigeringer kan sendes til en av følgende adresser enten som post eller mail:
Magnar Linnerud, Vismundveien 25 – 2836 Biri
E-postadresse: ml@stadion.no
Mobil: 970 29 575
Med vennlig hilsen
Biri I.L.
Magnar Linnerud, Leder

«C PAA HAARET...»
HAR FRA 1. AUGUST AVVIKLET SALONGEN
PGA. SVANGERSKAPSPERMISJON
TAKKER FOR 4 FLOTTE ÅR I BIRIVEIEN 77!
JEG STARTER OPP IGJEN FRA 28. NOV 2011
HOS «SANS» PÅ LILLEHAMMER.
(VIS-A-VIS MESNASENTERET)
sans-lillehammer.no
VELKOMMEN TIL NYE OG GAMLE KUNDER!
Christin BECHMANN-PEDERSEN
TLF 41 21 05 67 / 61 25 37 44

GLASSVERKSTEDET
I BIRI!
Har du punktert isolerglass eller
ødelagte vanlige vindusglass?
Ta kontakt - jeg kommer gjerne
og tar mål og gir et tilbud.
Raskt og rimelig utført.
Leverer også speil etter mål

ATLE GAUKSTAD
2837 BIRISTRAND
MOB : 95 10 51 65

Flytte for deg sjøl?
Hos oss får du førstehjemslån
fra

3,50%

Er du under 34 år kan du låne inntil 90% av kjøpesummen
til din første bolig. Tilbudet forutsetter helkundeforhold,
stabil økonomi og generell kredittvurdering.
Ta kontakt med oss så får du mer informasjon om førstehjemslån

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Følg oss på Facebook

BIRISPEIDERNE
TEKST OG FOTO

Birispeider Petter Jakola sammen med en speider fra Japan
og en fra Israel.

I GOD GANG: Driftssjef Arne Skau ved Nr1 Trykk Gjøvik
gleder seg over at byggingen av det nye trykkeriet i Biri
er i full gang.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

I TO NIVÅER: Sånn vil fasaden mot E6 og Shellstasjonen se ut, 15 meter høyt.

24

Blondie
TO ÅR SENERE

Stine Bergestuen er erkebiring fra Austadroa. Det vet nok alle som kjenner henne og de som leste Biriavisa for snaut to år siden.
Da hadde Stine begynt som lærling hos BiriFrisørn. Nå er hun 20 år og slipper å gå til kjæresten oppe i Etiopia. For de har kjøpt
seg hus. Da kan det komme godt med å se positivt på livet og n´Lars, for det gjør a´Stine. Nå er hun ferdigutdannet frisør og
har blitt selvstendig næringsdrivende. - For det er alle frisørene i salongen her, sier hun. De har nok å gjøre alle sammen og da
Biriavisa var innom var Stine klar for å pynte kommende fru Lindokken til bryllup. Vil du bli pyntet? Da burde du vurdere en tur
innom Stine og de andre jintom hos Birifrisørn!

