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OPPDATERT?
www.biriil.no
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Biristrand Musikkforening holdt to strålende konserter sist helg. Noen av korpsets damer overrasket alle med
artig sang og primadonnanykker. Les mer på side 15.

Vi oppfordrer alle bedrifter i Biri til å støtte  
kunstgressbanen. For eventuelle nye givere har

vi denne gangen også lagt inn en giro i Biriavisa

STRÅLENDE KONSERTSTRÅLENDE KONSERT
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Tlf.: 61 14 52 00
Fax: 61 14 52 10

“Sagbruket på Biri
foredler distriktets
gode skogressurser 
og gir lokal 
verdiskapning”

Vi sponser
sport og kultur 

i bygda!

BIRI - BIRISTRAND - SNERTINGDAL
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Søndag 13.april kl.1900 blir det
vårkonsert i Biri kirke. Denne
gangen kommer de utøvende
artistene  fra den andre sida av
Mjøsa: Roger Andreassen, Tom
Ottar Andreassen og Anna
Sundstrøm Otervik.

Roger Andreassen har vært organist i
Ringsaker siden 1991.                                 
I disse årene har han hatt en svært sentral
rolle i Ringsakers musikkliv som utøvende
musiker og arrangør av konserter.
Roger Andreassen har vært med på konser-
ter i Biri kirke før, senest sammen med
Vestoppland Kammerkor og Aage Kvalbein
i desember 2007.
Sammen med Roger kommer også hans
bror Tom Ottar Andreassen. Etter studier
ved Norges Musikkhøgskole, fortsatte han
studiene i Basel, Berlin og Munchen. Tom
Ottar Andreassen er solofløytist – han reg-
nes som en av Skandinavias beste fløytister.
Siden 1994 har han vært soloflytist i
Kringkastingsorkestret og siden 1985 solo-
fløytist i Det norske Kammerorkester. Men
han har også alternert i Bergen
Filharmoniske Orkester og Den norske
Operas orkester, foruten en rekke gjesteopp-
tredner i orkestre i inn og utland. Han har
også medvirket på et tyvetalls Cd-plater.

Foruten engasjementene i orkestrene er
Tom Ottar Andreassen førsteamanuensis
ved Barratt Due musikkinstitutt. 
Sammen med brødrene Andreassen deltar
Anna Sundstrøm Otervik. Anna, som er født
i 1966, er opprinnelig fra Jämtland i
Sverige. Hun startet sin sangutdanning på
Birka Folkhögskola, men har etter det bodd
og tatt sin musikkutdannelse i Norge, nær-
mere bestemt Trøndelag Musik-
konservatorium og Statens Operahøgskole.
Hun har en aktiv karriere som mezzoso-
pran-solist og sangpedagog. Siden 1997 har
hun bodd i Brumunddal og er flittig benyt-
tet som solist ved forskjellige konserter i
hele Indre Østlands-regionen, i tillegg til
oppdrag forøvrig i Norge og i Sverige. Anna
Sundstøm Otervik har hatt ledende roller
ved flere operaoppsetninger, blant annet på
Ringsakeroperaen. Hun har også erfaring
fra vokalensembler og som kordirigent. Til
daglig er hun nå ansatt ved Toneheim folke-
høgskole som sangpedagog. Ellers jobber
hun som ”freelance” solist i forskjellige
sammenhenger, både kirkemusikalske og
profane.
Disse tre musikerne vil by på et variert og
vakkert program som vil strekke seg fra
barokkmusikk, via klassiske perler til nor-
ske komponister, med en spennende blan-
ding av Geir Tveitt, Edvard Grieg og våre to
samtidige Geirr Lystrup og Henning
Sommerro.

Vårkonsert
i Biri kirke

• Trøskepub
• Dæns i trevet
• Sittegrupper i 

fórgolvet
• Stabbursgrill

• Langbord 
på kjøringa

• Lavvo på tunet
• Gjestebrygge med
tursti opp til gården
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Et tilbud til deg, dine venner,
ditt firma og forbindelser 

sommeren 2008

Vi skreddersyr ditt eget
arrangement!

www.grythe.info

GRYTHE Søndre Nedre

AArr rraannggeemmeenntteerr  22000088

1177.. mmaaii: MMUUSSIIKKAALLSSKK  EETTTTEERRMMIIDDDDAAGGSSKKAAFFFFEE  
Grillen serverer nydelige økologiske burgere / pølser og kaffe og
is. Dette nytes i stabbursveggen /lavvoen eller i forgolvet på
låven, mens husbonden og dattere tar en trall fra sitt reportu-
ar.Gråtassen kjører en runde med barna mens de voksne koser
seg med hyggelig prat  og en kopp kaffe . Kansje også en dans
utpå kvelden?

3311..mmaaii:: SSoommmmeerrååppnniinngg  ppåå  GGRRYYTTHHEE  
Gjentar suksessen med “Fernando”

77.. jjuunnii:: LLååvveeddæænnss  mmeedd  PPKK&&ddaannsseeffoollkkeett  
Et av årets nykommere på Grythe

2211..jjuunnii:: MMiiddttssoommmmeerrddæænnss  mmeedd  SSccaannddiicc  BBaanndd  
(publikumsrekkord i fjord)

2266..jjuullii:: LLååvveeddæænnss  mmeedd  HHiillddee  oogg  GGuuttttaa  
Kjempedyktig band med god dansemusikk

3300..jjuullii:: PPeennssjjoonniissttkkvvæællll   
med fin underholdning og trivelig selskap

1166..aauugg..:: LLååvveeddæænnss  mmeedd  PPiiccaazzzzoo    
Også en nykommer på låven i år.

3300..aauugg..:: LLååvveeddæænnss  mmeedd
LLaassssee  JJoohhaannsseennss  OOrrkkeesstteerr  

1133..sseepptt..:: CCoouunnttrryyttrreeffff   mmeedd  ttoopppp  aarrtt iisstteerr..
Følg med på vår hjemmeside:
www.grythe.info

Biristrandveien 229 - 2837 Biristrand
Tlf.: 95 20 93 46 - 61 17 10 00

FOTO: Ivar Bae/Ringsaker Blad. 

Liverpool trøye signert av
John Arne Riise med hilsen til
Biri IL  selges til høybydende.

Inntekten av salget går 
til kunstgressbanen.
Budene kan følges 
på www.biriil.no

Bud sendes på SMS 
til 9702957  eller mail 
til ml@stadion.no

Budrunden avsluttes 
på lørdag 21. juni
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7-23 (9-21) KIWI Biri

OBS! Nye åpningstider:
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Medlemskontingent.

Biri I.L. har ca. 900 medlemmer å det er en stor utfordring å holde med-
lemslistene asur.   Det er sikker fortsatt noen som er med i aktiviteter i
Biri I.L. og som ikke har fått innbetalingsgiro i posten, vi ber der gi oss
beskjed slik at vi får registrer dere som medlemmer.
Medlemskontingenten er kr. 500,- for familie medlemskap, kr.300,- for
voksen, kr. 200,- for barn  (under 19 år kalenderåret som kontingent
gjelder for), kr. 150,- for støttemedlem.  

Medlemskontingent er viktig for Biri I.L. for å kunne drifte de flotte anleggene vi har både det i
Idrettsparken, på Myrvang og lysløypene, slik at de kan benyttes til idrettsaktiviteter, lek og turer
både sommer og vinter.  Antall medlemmer vi har legger også grunnlage for hvor mye vi skal få
i statlig og kommunal støtte.  Der er en del som kanskje betaler medlemskontingent for to barn kr.
400,- til sammen, som kunne ha betalt familiemedlemskap i stede. Hvis det er enkelmedlemmer
som ønsker og utvide til familiemedlemskap så gi oss beskjed så sender vi regning på differansen.
Det er viktig at vi får registrert alle familiens personer ved familiemedlemskap (fult navn og fød-
selsdato) Vi er meget takknemlige for alle som støtter Idrettslaget med å betale støttemedlemskap,
selv om de ikke er med i aktiviteter i Biri I.L. Benytt dette skjemaet ved innmelding eller oppda-
tering av medlemskapet.  Du kan også sende mail til ml@stadion.no eller gå inn på www.biriil.no
for å registrere deg.

Medlemsnr………Medlemstype:  Familie….. Voksen…… Barn…… Støttemedlem……. 

Adr………………………………Postnr……….. Poststed…………………

Navn på Hovedmedlem………………………………….. fødselsdato…………….....

Navn på Familiemedlem……………………………………….. fødselsdato……………….

Navn på Familiemedlem………………………………………... fødselsdato……………….

Navn på Familiemedlem………………………………………... fødselsdato……………….

Navn på Familiemedlem………………………………………... fødselsdato……………….

Alle som er med i aktivitet i Biri I.L. må betale medlemskontingent.  Eventuell aktivitetsavgifter
og startskontingenter i fotball, ski, trim og tennis, Gym og tur, friidrett og Innebandy kommer i til-
legg til medlemskontingenten. 

Med vennlig hilsen
Biri I.L.
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GUSTAVSEN BIL AS 
Din bilbutikk i Gjøvik

Amsrudveien 5 2827 Hunndalen Tlf 61 13 63 00 Fax 61 13 63 01
ww ww ww..gguussttaavvsseennbbiill..nnoo

Ny Ford Focus. Tøffere, bedre og med mer utstyr
enn noen gang, til meget konkurransedyktig pris.
Vi kan tilby Ford Focus 5-dørs kombi, eller stasjons-
vogn for hurtig levering. Moderne og sterke turbo-
dieselmotorer med lavt forbruk og utslipp.

FORD FOCUS - ENDELIG PÅ LAGER
Ford Focus kåret til Norges beste bilkjøp ref. VG av 17.Februar 2008.

Eksempel: Ford Focus 1.6 TDCI
90hk Trend 5-dørs. Met. lakk, 2
sonet klimaanlegg, alu-felger
sommer, radio cd, oppvarmet
frontrute, ESP, antispinn, vinter-
dekk på alu-felger 

I tillegg har vi fine bruktbiler , klare for levering. Vi kan tilby gode vilkår på finasiering og forsikring.
Velkommen til oss på Gustavsen Bil.

254.900,-
levert Hunndalen
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Etter en lang vinter i dvale, så er det
endelig duket for en ny fotballsesong på
Biri-idrettsplass. I år vil det bli ekstra
artig, av to gode grunner. 

For det første er en ny kunstgressbane under bygging, og som vi
håper kan stå ferdig til 1. juli. Dette vil være et stort løft for fot-
ballaktiviteten i Biri, da vi er garantert gode spilleforhold hele
sesongen, og et svært slitesterkt underlag. Denne vil m.a.o. være
til glede for liten og stor i fotballmiljøet. For det andre spiller A-
lag herrer og rekruttlaget i samme 5. divisjonsavdeling denne
sesongen. Vi kan dermed se fram til to fartsfylte kamper mellom
våre seniorlag, hvor det garantert blir Biri-poeng.

A-lag herrer blir denne sesongen trent av Knut Erik
Kalløkkebakken, og i den skrivende stund har Stig Ekseth fra
Snertingdal takket ja som assistenttrener. Sammen skal de bygge
opp et nytt lag etter fjorårets nedrykk. Stallen er en og blanding
av rutinerte og unge spillere, og har som mål å etablere seg i top-
pen av divisjonen. Rekruttlaget styres i år, som i fjor av Jon
Werner Bratteng. Selv om mange av hans disipler i dag utgjør en
viktig del av A-laget, har Bratteng klart å rekruttere nye, slik at
stallen utgjør 20 spillere. Gruppa er en herlig mix av gode gamle
fotballhelter fra 90-tallet, og de som ikke ønsker å satse like mye
som A-laget.

Med dette vil vi i styret ønske alle fotballvenner, hjertelig vel-
kommen til Biri-idrettsplass i sesongen 2008. 

Rune Bechmann-Pedersen
Leder, fotballsenior. 

Kjære fotball-
venner!

Innsamling av egenkapital til kunstgressbane 
 
Vi hadde i fjor høst en innsamlingsaksjon på husstanden i Biri og Redalen for å 
skaffe tilveie en del av egenkapitalen til kunstgressbanen.  I ettertid har vi hørt at det
er flere som ikke har fått besøk eller vært bortreist da fotballgutta var på døra med 
innbetalingsgiro.   Veldig mange hustander/lag og foreninger og bedrifter  i Biri har
gitt penger, men vi trenger fortsatt og samle inn litt till, derfor har vi lagt ved en 
innbetalingsgiro i dette nummeret av Biriavisa, og håper du vil være med og bidra.  
Innsamlingsaksjon kan følges på www.biriil.no 
Kunstgressprosjektet er godt i gang. Matjorda ble fjernet i høst. I disse dager velger
vi kunstgressleverandør, hvis alt går etter planen så gjøres alt grunnarbeidet klart i 
mai/juni  og kunstgresset legges i juni/juli, og banen vil stå klar til fotballstart etter
ferien. Nytt gjerd og flomlysanlegg skal også på plass.  Mange unger kan da glede
seg til å ta i bruk et av Gjøvik kommunes fineste fotballanlegg. 
Totalkostnader på banen er i overkant av 6 millioner kroner.  Litt over 4 millioner får vi
i kommunal støtte og spillemidler.  Vi skal klare ca. 1,5 millioner i dugnader, gaver og
rabatter.  Da mangler vi ca. kroner 500.000,- som må samles inn i bygda i 
egenkapital.  Til nå er det kommet inn kr. 300.000,-.  Så fortsatt må vi samle inn ca.
kr. 200.000,- fra bedrifter og privatpersoner. 
 

Vi trenger deg! 
Lyst til å spille fotball ? 

Det er nå 10 stk jenter som vil 
spille fotball på jenter 16 års lag,

men vi trenger flere.

Kan du spille en kamp, eller alle,
trene en gang pr uke eller to ganger,

her er alle velkomne uansett.

Nå skal vi ha det moro!

Første trening ute skal være på 
tirsdag 8 april kl 1900 ute på 
grusbana på Biri idrettsplass.

Det blir satt opp to treninger i uka,
blir klart til den 8 april, når og hvor.

Hilsen fra oss 10.

Trener Ragnhild Svartbekk 
treffes bestandig på 41335439.

Ps! Damelaget er trekt pga for få,
men er du eldre enn 16 år kan vi
søke deg ned til jenter 16 laget.
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Malermesterfirmaet AS
Malermestrene ble etablert i
1993. Vi har i dag 24 ansatte
med lang erfaring og lokal til-
knytning. hvorav 5 er malermes-
tere, 15 har svennebrev og en er
lærling.

• AS Malermestrene er medlem av MLF
(Maler- og byggtapetsermestrenes 
Landsforbund).

• Vi er godkjent som opplæringsbedrift.
• Miljøfyrtårnbedrift fra 2002.

Den første i Lillehammer kommune uansett
bransje, og den første i vår bransje i 
indre Østland.

• Fikk kvalifikasjonssertifikat for Startbank 2006.
• Egen fargehandel i Biri med stort utvalg 

av maling, beis, belegg, parkett og øvrig 
malerutstyr.

• Sentralgodkjent for ansvarsrett.
• Godt arbeidsmiljø.

John Arnfinn Sletten
Malermester/
daglig leder/medeier
Mobil: 906 77703

Svein Jostad
Malermester/
medeier/leder butikk
Mobil: 995 22308

Jan Audun Ekern
Malermester/
medeier/prosjektleder
Mobil: 970 65963

Tore Hoffsbakken
Malermester/
medeier/prosjektleder
Mobil: 908 71956

Geir Bergli
Malermester/
medeier/prosjektleder
Mobil: 913 95850

les mer om oss på
www.malermestrene.no
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AV TORE FEIRING

Korets dirigent Deborah
Andersen, er opprinnelig ameri-
kansk og utdannet jazzpianist,
men har gjort nordmann av seg og
ledet koret de siste 30 år!  
- Det som kjennetegner Biristrand
Korforening er allsidighet og stor
sangglede. Vi synger lite eller ing-
enting av hva  andre kor synger, vi
arrangerer mye selv, enten jeg
alene eller sammen med Roy
Johansen, sier hun. – Nå er det på
tide å vise oss frem til et større
publikum igjen. 

Klingende mynt
Derfor bestemte koret seg for å
skape et konsertprogram som har
modnet over lengre tid.
”Klingende Mynt” - musikalsk
handletur med Biristrand
Korforening er årets tema. Rett og
slett en musikalsk handletur i et av

dagens fritidssteder nr. 1; kjøpe-
senteret..
- Vi “shopper” også repertoaret,
sier korets pressetalskvinne, Ellen
Indahl, - Vi vektlegger det lette og
fengende som kan assosieres med
en handletur i storgata eller på et
kjøpesenter. Konsertene vil by på
musikk fra ulike sjangere, som

jazz, rock, pop og folkemusikk.
- Arrangementene er raffinerte og
kler korets sammensetning og per-
sonlighet, lover hun, - 25 personer
synger 5 
til 7-stemt korsang. Benny
Andersson sin ”Money,money,
money” blir til Money Chorale i
korets egen Roy  Johansen sin ver-

sjon, Money Fuge er Deborah
Andersen sin tolkning av samme
låt.

Hele helgen
Du må ikke nødvendigvis til sam-
funnshuset på Biristrand for å få
med deg “Klingende Mynt”.
Allerede i morgen, fredag, viser

koret seg fram på Bingo´n på
Lillehammer, så er det
Herredshuset på Biri lørdag og I
bygdas egen storstue, Strandheim
på Biristrand søndag kveld.

Klingende mynt på Biristrand
Biristrand Korforening er en sammensveiset gjeng med medlemmer fra hele Mjøsområdet – fra Lillehammer i
nord, til Gjøvik i sør. Opp til flere personer fra Moelv har sågar funnet  veien over Mjøsbrua. Nå er koret klar med
sin årlige vårkonsert.

Biri gym og turn har i mange år holdt til på
Skrinnhagen skole. Nå er det snart tid for et
nytt turnstevne og alle turnerene gleder
seg.

TRE STEDER: I helgen kan du høre Biristrand Korforening med dirigent Deborah Andersen (liggende) hele tre steder i distriktet.SHOPPER: - Vi har shoppet låter
her og der, forteller pressetals-
kvinne Ellen Indahl

Turngruppa på Biri

MARTINE HANSEN OG
MARTHE LISE HOEL

Turngruppene turner vær tirsdag
og torsdag i gymsalen på
Skrinnhagen.Turningen er delt
opp i flere partier, Småbarnspartiet
(3-5år), A-partiet (1.-3. klasse), B-
partiet (4.-7. klasse) og U-partiet
(7. klasse og eldre).
Hvis du er interesser å starte på
turn, kontakt Vivi på 47 39 45 56
for å få informasjon, så er det bare
å møte opp!

På turn er det mange aktiviteter

som foregår b.l.a drilling, leker,
turning og turnstevne.
Turnstevne er en gang i året og er
på forskjellige steder i Oppland,
oftest i begynnelsen av Juni. På
stevnet kommer nesten alle turn-
gruppene fra Oppland for å vise
frem sin dans/turning og alle får
medaljer. Stevnet varer i 2 dager
og overnatting er valgfritt. Første
dagen går man alltid i turntoget og
det blir arrangert diskotek hvor du
kan spise middag. Og neste dag er
det stevne. Turnstevne anbefales
for alle som går på turn/vil starte,
det er kjempe morsomt!
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BANKEN ER IKKE HER MER! 

Fibra Prosjekt as har til utleie  
ca 285m2 næringsarealer i  
”Bankbygget” i Biri Sentrum. 

Egnet til flere bruksområder,  
som kontorer, butikk, apotek,  
helsekost, frisør mv. 

Kontorfellesskap kan være 
interessant. 

God eksponering, tilgjengelighet 
og parkering. 

FIBRA PROSJ EKT AS 
v/Finn Bratteng 
Ryllikvegen 21, 2836 Biri 
Tlf. 97 16 06 09 -  Fax: 61 18 59 68 
Epost: finn.bratteng@fibra.no 

Vertshuset V-E6
2836 Biri

Vingrom Kirke:

Gudstjeneste anno 1908
I forbindlese med
at Vingrom Kirke
feirer 100 år i 2008,
arrangerer vi
Gudstjeneste anno
1908, søndag 13.
april kl. 1100.

Prest for anledningen er pensjo-
nert prost Magnor Langseth, i
prestekjole- og pipekrage anno
1908.

Dagens organist Gerd Rindal er
barnebarn av kirkens første
organist, Mathea Lundgaard,
og hun har funnet igjen sin
bestemors noter fra århundre-
skiftet. Hennes koralbok, hen-
nes liturgihefte og hennes sal-
meforspill med gulnede og vel-
brukte blader vil bli brukt under
gudstjenesten. 

Langseth og Rindal har etter
autentiske kilder utarbeidet en
gudstjeneste aldeles slik som
den var i 1908. 
Til eksempel vil det bli ind- og
udgangsbøn ved klokkeren, det
blir den gamle kirkebønnen og
det blir gammel liturgi. 
Salmene er hentet fra
Landstads salmebok anno
1870- den første salmebok på
norsk. For nordmenn av i dag
virker språket ganske dansk! 
Landstads reviderte salmebok
kom først i 1928, selv om arbei-
det med den begynte i 1908. 
Av de salmer som skal benyttes

kan vi nevne "Frygt mit barn,
den sande Gud" og  "Nu lover
Herrens navn og giver Herren
ære".

Vingrom Seniorkor vil opptre
som kjerne i menigheten, idet
de har trent litt på både liturgi
og salmer. De vil kle seg i
mørke og side klær og sitte på
manns- og kvinnesiden i kir-
ken. 
Alle andre oppfordres til å kle
seg tidsriktig, blåse støv av den
gamle Landstads salmebok og
være med å gjøre dette til en
minnerik del av 100-årsfeiring-
en. 

Det er vel umulig for oss å
ankomme kirken uten bil, men
vi får skru tiden tilbake etterat
vi kommer inn porten til kirke-
gården. 

De gudfryktige mennesker
anno 1908 viste stor respekt for
kirken og presten, og vi vil tro
at det blir en høytidsstemt og
ydmyk forsamling som benker
seg i Vingrom kirke på søndag!
Alle er hjertelig velkommen! 
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TORE FEIRING

- Jeg er mye bedre til å spille gitar
og synge enn å drive gårdsdrift.
Derfor bygde vi om låven til et
lokale for hygge og dans. I tillegg
har vi kjøkken og serverer egen
mat. Men det viktigste er nok
danse, musikk og det sosiale. sier
Øversveen.
- Vi prøver å gjøre små grep ved
arrangementene våre som trekker i
gang dansinga fra første takt. Har
vi rock på plakaten inviterer vi
spesielt inn swingdansere. Spiller
vi country trekker linedancere i
gang dansefoten. Da er det lettere
for andre, litt mer sjenerte å
komme på dansegulvet, sier han.

En liten suksess
Øversveen har drevet “kulturgår-
den” i fire sesonger nå, til dels har
det vært stappfullt på de fleste
arrangementene. - Blueskveldene
og gammaldansen har nok ikke
vært så bra, sier han,- jeg tror jeg
overlater bluesen til
Hagbart&Bredo Entertainment, et
annet lokalt “kulturfirma” som har
blueskvelder på samfunnshuset i
bygda. Med stor suksess. - Så får
også gammaldans folket drive
med sine egne arrangementer.
Eller komme hit og danse til våre
andre dansearrangementer.

Stor aktivitet
Det er ikke mange rolige helger
Øversveen og familien får utover
sommeren. De starter allerede 17.
mai med musikalsk ettermiddag-
skaffe. - Ypperlig for folk etter at
de har vært rundt å gått i tog og
lekt på skolene i bygda, mener
han, - og her vil jeg og datteren
min Hege stå for det musikalske.

men Øversveen lover sceneplass
til andre musikere som har lyst til
å spille også. Eller synge for den
saks skyld. 
Selve den offisielle åpningen blir
siste helga i mai, da kommer dan-
sebandet Fernando. Så går det slag
i slag utover sommeren og etter-
sommeren med mange gode og
anerkjente band, lover Øversveen.
- Alt er ikke helt klart enda, sier
han, - mye spennende kan komme
på plakaten enda. En ting som er
sikkert er at det hele avsluttes med
countryhappening i september. - I
fjor var det stappfullt i låven og på
tunet her, sier en fornøyd arrangør.
- Følg med på annonseringen i avi-
sene eller på hjemmesiden vår.

Gapahuk
På gardsplassen vil det også stå en
lavvo til bruk for alle, men det
nye, spennende produktet er
gapahuken som skal settes opp i
fjordbakken.- Jeg har fått signaler
fra kommunen at det skal gå i
orden, sier Øversveen, - jeg har
fått skjenkebevilgning med alle
rettigheter.
Han håper og tror at gapahuken vil
stå ferdig en gang på sensomme-
ren, 25 meter lang skal den bli.
Med en liten scene hvor det blir
plass til et lite orkester. - Vil tro at
mange vil sette pris på det, mener
han, - båtfolket kan bare komme,
vi har egen brygge og alt er gjort
klart. - En ypperlig vorspielplass,
så kan de bli kjørt med gråtasstaxi
opp til gården og låven etterpå.
- Vi har jo Mjøsa så og si rett uten-
for stuevinduet, fjorden må også
brukes til noe fornuftig til glede
for oss alle, avslutter Per
Øversveen.

Nok en aktiv sommer på Grythe
Per Øversveen har noen travle sommere bak seg på Grythe Søndre Nedre, som gården hans heter. Flott beliggende
Biristrand har gården et stort tun med en fin gammel låve. - Nå er det ikkemer vanlig gardsdrift her, sier
Øversveen, - da måtte jeg finne på noe annet å bruke låven til.

GRÅTASS: Per Øversveen på gråtasstaxien som skal frakte båtfolket fra brygge og gapahuk og opp til gården
Grythe Søndre Nedre

Fotballskolen 2008 
Fotballsesongen nærmer seg med stormskritt, og dato for årets fotballskole i Biri
Idrettspark er nå fastsatt: 25.-27.juni. 
Alle som er født i tidsrommet 1994-2002 kan delta. 
Nærmere informasjon om tidspunkt, påmelding osv. kommer på www.biriil.no  
–følg med! 
Styret i Fotball junior 
 

 
Bilder fra fjorårets Tine Fotballskole 

Vi må dessverre 
opplyse alle våre 
venner om at det 
i vår ikke blir noe

vårblues.

Vi lover at vi også i
år vil komme sterkt
tilbake på høsten.

Nærmere dato kommer

Med vennlig hilsen
Hagbart&Bredo
Entertainment
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AV TORVILD SVEEN

Når det gjelder næringsarealer, ligger
det ikke inne forslag til nye områder til
dette i Biri. Kommunen mener det er
nok av plass på:
• Sigstadplassen
• Vismunda indistriområder
Kommunen skriver videre i planen at
det er viktig å se om det er mulig å
gjøre arealene mot E6 mer attraktive.
– Et tiltak som klart vil bidra er oppar-
beidelse av et funksjonelt moderne
toplanskryss ved Biri senter, heter det i
planen.

Kvasibyen Biri
I en strategi fra 2003 ble også mye av
Biris framtid bestemt. De strategiske
perspektivene var da som følger:
- Det bør ikke lages kvasibyer mellom
bysentrene ved Mjøsa, ref. Biri og
Moelv. Disse bør framstå som
omkringliggende/landlige tettsteder
som i dag, heter det fra planen den
gang.
Dermed er det også trukket en linje som
innebærer mye boligbygging i Biri.

I Oladalen
Vann- og avløpsanlegget som er lagt
gjennom Oladalen åpner for nye mulig-
heter hva boligbygging angår.
I kommuneplanen er det vurdert tre
delområder langs Øverbygdsvegen,
like overfor Biri kirke. De tre områdene
omfatter ialt 78 dekar med totalt 58
boligtomter. 
I delområde A (på nedsiden av

Øverbygdsvegen like overfor Biri
kirke) er det noe åkerholmer og randso-
ner til dyrket mark. På grunn av arron-
deringen i området, vil kommunen se
dette i sammenheng med to små dyrke-
de arealer på til sammen 27 dekar – i
tillegg til skogarealet i samme område.
Den dyrkede marka i området er grunn-
lendt og det anses derfor som at jorda
ikke er lettdreven. I forbindelse med
reguleringen av områdene, skal det vur-
deres å legge inn en gang- og sykkelveg
mot Biri. 

Nytt masseuttak
Det er foreslått et nytt masseuttak på
Biri, nærmere bestemt Lundevollen,
som ligger i et område som tidligere er
avmerket som et lokalt viktig kultur-
landskap. Kommunen er positiv til
dette, fordi det ligger i utkanten av kul-
turlandskapet og inngrepet vil ikke
være spesielt problematisk. Området
teller om lag 28 dekar, og det er på det
rene at en del sprengning og støy kan
forekomme fra området.

Flere hytter
Det er allerede en del hytter i Biri – og
flere skal det bli. På Dempa er det på et
område på 29 mål foreslått en utbyg-
ging av sju tomter.
Fra før er det frigitt 20 hyttetomter på
Brattbergsetra – Ankerlias, ti hyttetom-
ter på Dæmpesetra og ti på Birisetra.

Forslaget til ny kommuneplan i Gjøvik 2008-2019
viser hovedtrekkene av hvilken utvikling man
ønsker i tettstedene. Vi gir deg oversikten over
planlagte tiltak i Biri framover.

Dette planlegges på Biri:

Boliger i Oladalen,
nytt massuttak og
flere hytter

Biri Jentecup 2008 

Påmeldingsfrist er 17. Mai 2008. 

Påmelding er bindene og godkjent når 
påmeldingsavgiften er betalt. 
Av plass– og tidshensyn gis tidlig på-
melding fortrinn, ved fullbooking vil 
påmeldingsavgift bli tilbakebetalt. 

Påmeldingen må merkes med: 
Lagsets navn, Kontaktperson, adresse, 
e-post, antall spillere. 

Kampoppsett sendes lagene på e-post 
før turneringen starter og kunngjøres 
på www.biriil.no.

Påmeldingsavgiften er 700.– pr lag. 

Konto nr 2010.07.23620 
Adresse Biri IL Avd.Fotball 

v/kasserer 
Sweinar Swensen 
Maratonvegen 2 
2836 Biri

Velkommen til Biri IL 

Klasseinndeling:

J12 1996 og senere 
J11 1997 og senere 
J10 1998 og senere 
J09 1999 og senere 
J08 2000 og senere 
J07 2001 og senere 
J06 2002 og senere 

Alle kamper spilles på 5er bane. 

Spilleform:
Det spilles 5er fotball for alle klasser.
Lagene inndeles i grupper på 4 eller 5 
lag. Alle kamper går på gressbane
(ved dårlig vær grusbane).  
I hendhold til fotballkretsens kampreg-
lement §12-3 spilles turneringen uten 
å kåre turneringsvinner. 
Alle lag garanteres minst 3 kamper. 
Lag oppført først i programmet behol-
der drakter ved draktlikhet. 
Arrangør stiller med vester som mot-
standerlaget kan benytte. Husk 
”leggskinner” 

Alle klasser spiller 2 X 13 minutter. 

Klubbhuset vil være åpent for lagene. 

Alle spillere får deltager premier.

Biri Idrettspark søndag 25.mai 2008  

Opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Grethe Engeskaug Nilsen, Telefon, 41 45 04 45 e-post: sta-nil@online.no
Ola Gram Dæhlen ,Telefon: 950 26 940, e-post: skogola@online.no 
Torfinn Austad, Tellefon: 996 41 089, e-post: toaustad@bbnett.no 

Vi gjentar suksessen fra i fjor
med jentecup på Biri 25. mai.
Dette kommer til å bli en årlig
tradisjon.  Med  mange positi-
ve tilbakemeldinger fra for-
nøyde lag i fjor, gleder vi oss
til å ta i mot jentelag fra hele
Indre Østland fotballkrets.
Fire lag fra Oslo har også
meldt sin interesse og sagt de
kommer. 

I år har vi satt et tak på 44 lag.
Med bare en dag til rådighet,
og dårligere forhold enn i fjor
har vi en liten utfordring.
Men til neste år kan vi lokke
med supre baneforhold og
utvidet cup.  

Vi i Biri Idrettslag er stolte av
bygda og klubben vår.  Vi
håper derfor på mange velvil-
lige foreldre som trår til den

dagen.  Da er det vi som er
arrangører og vertskap for til-
reisende lag.   Du er en av
dem!!!!

Hilsen Biri Jentecup
v/Grethe Engeskaug Nilsen

Jentecupen 2008

Vi beklager!
Styret i fotball senior bekla-
ger at damelaget -08 har blitt
trukket fra sin avdeling.
Laget var i år et samarbeid
mellom J-16 og damelaget,
og har utgjort en` spillergrup-
pe med Stig Ekseth som tre-
ner. 

Gjennom vintersesongen har treningsoppmøtet
til tider vært svært lavt, og de er pr. i dag ikke

nok spillere til å gjennomføre den kommende
sesongen. Sportslig leder Nina Lønstad og tre-
neren har siden februar jobbet med å skaffe nok
spillere, men uten resultat. Under styremøte
torsdag 27.mars ble det derfor enstemmig ved-
tatt at laget trekkes fra sin avdeling. 
Utfordringen i tiden som kommer, blir å jobbe
fram et nytt damelag. Dette vil skje i samarbeid
med junioravdelingen, og vi håper at et lag kan
være klart til 2010-sesongen. 

Rune Bechmann-Pedersen
Leder, fotball senior.

Til bedriftene i Biri:
Vil du gi penger og støtte kunstgrassprosjektet? Kontakt følgende: 
Leder: Finn Bratteng tlf. 97 16 06 09
Sekretær:Tore Feiring tlf. 99 26 90 02
Medlem: Hans Petter Kjenseth tlf. 95 23 56 03 
Medlem: Knut Ringsrud tlf. 46 68 28 65
Medlem: Nils Kristian Brostuen tlf. 99 15 10 24
Medlem: Magnar Linnerud tlf. 97 02 95 75
Medlem: Torfinn Austad tlf. 99 64 10 89



Vær og vind tærer på, og
campingvogna som kanskje
var i tipp topp stand da du
parkerte den for vinteren
har forfalt.  Men med noen
enkle håndgrep kan du igjen
få vogna til å skinne - sam-
tidig som du forsikrer deg
om at vogna er i god stand
rent teknisk. Er du ikke
komfortabel med den tek-
niske sjekken er det bare å
møte opp når vi kontrollerer
campingvogner sammen
med NAF og Biltilsynet på
Gjøvik Lørdag 3. mai på
Biltilsynet på Gjøvik.
Denne kontrollen er gratis
for alle. 
Høytrykkspyler kan skade
Selv om du er vant med å
bruke høytrykksspyleren på
bilen, skal du være varsom
med å bruke den på cam-
pingvogna - det høye tryk-
ket kan nemlig skade vogna.
Det beste er å bruke en god
gammeldags hageslange når
du spyler. Heller ikke vas-
kemidler som inneholder
løsningsstoffer bør brukes,
de kan nemlig skade tet-

ningsmassen som er brukt i
skjøter og sammenføyning-
er.

Vinduene i en campingvogn
er laget av acrylplast, og er
derfor lette å ripe opp. Når
du vasker vinduene må du
derfor sørge for at du bruker
en ren klut og masse vann. I
vaskevannet kan du gjerne
bruke noen dråper oppvas-
kemiddel, men aldri kjemis-
ke vaskemidler eller vaske-
pulver. Rett heller ikke
vannstrålen direkte mot
vinduene, ventilene og
lukene.

Ty til smøring
Når vognen er vasket og ren
bør du smøre den opp. Alle
bevegelige stag, wirer og
ledd bør du forsyne med
noen dråper olje. Glem hel-
ler ikke niplene på draget
hvor du må bruke fettpresse,
ta av gummimansjetten på
draget og se etter at det er
nok fett på trekkstangen.
Kryp også under vogna og
smør akselen.

Enkelte vogner har en tradi-
sjonell kulehanske. Denne,
sammen med kula på bilen,
skal smøres opp hver 2.000
kilometer. Bruk avfetting
for å fjærne gammelt fett
og smør opp på nytt. Har
campingvogna stabilisa-
tor som klemmer rundt
kula skal man ikke
smøre med fett. Da skal
kula være ren og tørr.

Sjekk hjulene 
Har campingvogna
stått lenge stille, bør
du legge deg på kne
og undersøke hju-
lene. Er det sprek-
ker i gummien må
dekkene skiftes.
Kontroller også
lufttrykket, og
fyll gjerne på litt
over det som
f a b r i k a n t e n
anbefaler - da
bedrer du
nemlig kjøre-
e g e n s k a -
pene.

Når du først lig-
ger på kne kan du like
gjerne skjekke støtdem-
perne. Er det tegn på olje-

lek-
kasje, må dem-
perne på begge sider skiftes.

Det elektriske
Reparasjoner på
det elektriske
anlegget bør i all
hovedsak overlates
til fagfolk, det er
likevel enkelte min-
dre ting du selv kan
undersøke. 

Begynn med kjørely-
sene, og skift pærer som
har gått eller har blitt
sorte. Sjekk også pak-
ningen rundt glasset - er
den slitt eller ødelagt bør
den skiftes. Inne i vogna
kan du undersøke at alle
ledinger er festet og at led-
ningsskruene i støpslene er
skrudd til. I 7-pinn kontak-
ten, koblingen mellom bil
og henger, bør du se etter at
det ikke har dannet seg irr.
Sjekk også at de kryssfor-
mede kontaktpinnene ikke
er trykt sammen, er de det
kan du forsiktig vide dem ut
igjen med en skrutrekker
eller kniv.

Du bør dessuten ta av og på
polskoene på batteriet. Mål
også syrevekten og påse at
batteriet er ladet. Syrevekt
har de fleste bensinstasjoner
– som også kan ta seg av
lading av batteriet om nød-
vendig.

Kontroller bilen
Draget på bilen bør også
undersøkes. Begynn med å
måle diameteren på kula
som skal være innenfor 49,5
til 50 millimeter, er den
mindre må kulen skiftes.
Undersøk også at tilhenger-
festet er montert riktig og at
det sitter godt - ulykker har
skjedd fordi at tilhengerfes-
tet har løsnet.

Selv om du kan gjøre mye
selv, bør du levere inn cam-
pingvognen til en fagmann
en gang i året for å sjekke
bremsene, gassanlegget, det
elektriske anlegget og even-
tuellt skjulte feil. 
3000 kilometer
Alle campingvogner bør
sjekkes og bremser skal jus-
teres minst hver 3000 kilo-
meter. Her svikter mange
fordi de tror at de kan kjøre
mye lenger mellom hvert
vedlikehold eller service.
Det er mange bevelige slite-
deler på ei campingvogn og
disse må ha tilstrekkelig
ettersyn. 
Tar du godt vare på cam-
pingvogna opplever du tro-
lig også mindre ”hendelige
uhell” og hver tur blir en
fryd ikke bare for deg men
også for dine nærmeste.

God tur med hilsen fra
Norsk Caravan Club. 
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Snart er det igjen tid for å kontrollere og
rengjøre campingvogna før årets sesong. 

Biri blomster&binderi A/S
Etablert 2002
Innehaver: Gunn Elin og Lina
Biriv 79

Alt innen blomster
Bruk din lokale blomsterforretning
ved begravelser, vi samarbeider med 
Øistein Nettum Begravelsesbyrå 

Tlf 61185232

Begravelsesbyrå

Øistein Nettum
Ditt lokale 
begravelsesbyrå
Etablert 1997

www.nettumbegravelse.no 

-Begravelser
-Kremasjoner
-Inskripsjon
-Gravmonumenter

Vakttelefon 61186940

Kong Vinter har abdisert for denne gangen, og sommeren står for tur. Det er tid for å trekke presenningen av cam-
pingvogna og gi seg i kast med vårpussen. 
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Leder 
Magnar Linnerud
Vismundveien 25
2836 Biri
P.61185600
M.970 29575
ml@stadion.no

Nestleder
Terje Kind
Anders Lysgårdsvei 4
2836  Biri
P. 611 85683
terjekind@hotmail.com

Kasserer
Siw Irja Norstrøm
Vismundveien 19
2836 Biri
P.61185812
M.994 77248
siw.norstrøm@vegve-
sen.no

Sekretær
Torfinn Austad
Austadroa
2836 Biri
P.611 85259
M.996 41089
toaustad@bbnett.no

Styremedlem
(Anleggsansvarlig)
Nils Kristian Brostuen
Finstadveien 154
2836 Biri
P. 611 85787
991 51024
nkr-br@norgespost.no

Styremedlem  
(Web. ansvarlig)
Bente Kristiansen 
Diskosveien 7
2836 Biri
P. 611 84869
Bente.kristiansen@stat-
kart.no

Styremedlem
(Ungdomsrepresentant)
Anne Marte Ekern
Biriveien 125
2836 Biri
M. 958 50275
M. 993 26338
ekern87@hotmail.com

Vararepresentant  
(Dugnadsansvarlig)
Torunn Riise 
Finstadveien 26
2836 Biri
611 85969
tr@skogkurs.no

Leder Fotball senior
Rune Bechmann-
Pedersen
Ryllikvegen 20, 
2836 Biri
M. 99 59 14 75
rbpedersen@
hotmail.com

Leder Fotball junior
Ola Gram Dæhlen
Bente Kristiansen 
Diskosveien 7
2836 Biri
P. 611 84869
M. 950 26940
ogd@skogplanter.no

Leder Skigruppa
Øystein Snuggerud
Austadroa 20
P. 611 88156
M. 911 06812
osnugger@online.no

Leder Friidrett
Randi Skaaraaen
Lirengv. 463
2836 Biri
P. 611 44054
M. 482 73980
rskaaraa@online.no

Leder Trim og tennis
Olav Sønsteby
Knottv. 6
2836 Biri
P. 611 85925
M. 911 26521
o-soen@online.no

Leder Innebandy
Ida Stuve
Øverbygdsveien 862
2836 biri
M. 952 37864
idastuve@hotmail.com

Leder Gym og Turn
Vivi Jeanett Hansen
Sprintveien 1
2836 Biri
P. 611 85890
M. 99332078
Vivi_jh@hotmail.com

Vaktmester
Hugo Wiklund
Ekerngutua 10
2837  Biristrand
P. 611 84675
M. 481 23659
hugo.wiklund@tele2.no

Utleie Klubbhus
Hugo Wiklund
P. 611 84675
M. 481 23659

Utleie Myrvang
Malermestrene
Tlf. 611 80027

M E N I N G

OM MUS OG BARN

Nå er det ikke innholdet i skolen jeg er ute etter, eller dårlige
lærere. Heller bygningsmassen.
Utgangspunktet er skriveriene i Gjøvikavisene og nå aller sist en
flere siders artikkel i Teknisk Ukeblad.

Og der får skolens tilstand det glatte lag fra Arbeidstilsynets
lege, overlege Jan Vilhelm Bakke. - Jeg ville være meget
betenkt ved å ha mine egne barn på denne skolen, sier han.
Bakke var også den personen som fikk nettopp Arbeidstilsynet
til å foreta inspeksjonen. En inspeksjon som ga garvede inspek-
tører hakaslepp. Råte, musebol, det flate taket lekker som en sil,
kun 5 cm isola-
sjon i ei bygd
som kan ha opp-
til 30 kalde gra-
der på vinteren,
farlig mineralull
tyter ut av veg-
gene. Kort sagt,
skolen er et vrak.

Dette er som alle
skjønner, heller
ikke noe særlig
h e l s e v e n n l i g ,
luftveisinfeksjo-
ner, hodepine,
astma og konsen-
trasjonsvanske-
ligheter er jo ofte
et følge av sånne
problemer. Det
skal ikke så mye
fantasi til for å
skjønne at dette
også er med på å
gi vanskelige arbeidsforhold for både lærere og elever.

Mange biringer har bodd og bor i gamle hus. Vi skjønner at noen
mus i seg selv ikke nødvendigvis er noe å rope varsko for, om
det så er på kjøkkenet eller soverom. Men når musebol ligger
åpent er det kanskje en grunn til å spørre hvorfor ingen har fjer-
net det? Og noe koselig er det jo ikke uansett.

Så må man spørre seg da, hvor er kommunen i alt dette? Hvorfor
har de latt det gå så langt? Og her hjelper det ikke med all ver-
dens bortforklaringer fra ordfører, eiendomssjef eller andre
kommunale pamper. Dette holder ikke mål!
Sikket er det at disse varslene har de fått i mange år, fra kom-
munens egne vaktmestere, fra skolens lærere, elever og rektor
Guro Kirkerud. Som ifølge TU sin artikkel er oppgitt; -  jeg
kjenner en bonde som har bygd nytt grisefjøs til fire millioner,
sier hun, - og det er strengere krav til fjøset hans en til denne
skolen her. Og hun forteller om mange års problemer med
fyring og ventilasjon.

Kjenner vi Guro Kirkerud rett, har nok kommunen fått høre om
dette tidligere.
Det er derfor på sin plass at hele bygda nå krever å få skolen
enten fullt ut rehabilitert eller det aller beste, revet. Riv røkla!
som det så populært heter.

Jeg (og det burde vi alle gjøre) stiller meg fullt og helt bak
Torvild Sveen som i leserbrev i et par lokalaviser har oppfordret
til nettopp det. 

Han har helt rett i at det burde bygges en helt ny skole, aller
helst en 1-10 skole. Sveen nevner et par alternativer, bl.a. ny
skole på eksisterende tomt. 

Tenk på å kunne samkjøre arealet der med oppfriskningen av
området til idrettslaget. Til høsten kommer også den nye kunst-
gressbanen. Hvilken effekt kunne man ikke fått av f.eks å sam-
kjøre vaktmestertjenester og annen utvendig vedlikehold. Tør
Gjøvik kommune å tenke den tanken? Eller er det bare Gjøvik
Lyn som fortsatt skal ha kommunalt ansatte banemannskaper?
Biri er da en del av Gjøvik kommune de også. Det burde pam-

pene i kommunehu-
set snart få inn
hodene sine.

Et annet alternativ
som Sveen nevner er
å videreføre utbyg-
gingen av
Skrinnhagen Skole.
Også et fornuftig
a r g u m e n t .
Skrinnhagen har fått
betydelig ansiktsløft
de siste årene og så
vidt vites er det mere
plass å bygge på. Nå
har også
Skrinnhagen fått
gjennomgå i media
de siste ukene, men
mer på grunn av
uenigheter mellom
foreldre og lærere
enn byggtekniske
årsaker vil jeg tro.

Mye kunne vært sagt om den saken også, det får vi la ligge
denne gangen.
Begge Sveens alternativer virker riktige og fornuftige, enten ny
1-10 skole på ungdomskolens tomt eller på Skrinnhagen.

Klart dette vil koste penger. Og en 1-10 skole i Biri vil nok ha
konsekvenser for skolen på Biristrand. Om ikke ei rønne, så vil
det med fortsatt skoledrift på Biristrand ligge an til dels betyde-
lige kostnader for å ruste opp bygningsmassen der også. Og da
får strandingene for en gangs skyld ta det riktige valget. Det er,
etter min mening, å legge ned Biristrand skole. Synd for det
sosiale livet rundt skolen, men det kan fortsette rundt
Strandheim og samfunnshuset, eller strandingene kan få skole-
bygningen og utvikle et bygdehus til glede for foreninger og
andre interesserte. 

Nå er det snart på tide å si til våre lokale politikere at nok er nok.
Om å nekte ungene å gå på Biri Ungdomskole er rette veien å
gå er jeg ikke helt sikker på. Da finnes det kanskje andre alter-
nativer av sivil ulydighet? Jeg oppfordrer ikke til det, men det er
rett og slett uhyrlig og skremmende at våre politikere og ansvar-
lige i kommunen har latt dette gå så langt. Det verste er at man
snakker om flere skoler i samme kommune også. 
Det er nesten så jeg hører (grøss og gru) Carl I Hagen hviske
meg i øret; - at dette går an i et av verdens rikeste land!
Skjer det ikke noe rimelig kjapt, er jeg helt sikker på at makta i
Gjøvik ikke skal få min stemme ved neste valg. 

TORE FEIRING

Denne lette omskrivningen av John Steinbecks store roman kan
passe til situasjonen i skoleverket generrelt og Biri
Ungdomsskole spesielt. Steinbecks roman, Om mus og menn
handler om to omflakkende gårdsarbeidere i depresjonstidens
USA. Denne ytringen handler også om noe depressivt, situasjo-
nen på Biri Ungdomskole.

Bir iavisa nr.  1-  Apri l  2008.  Utgitt  av Bir i  IL .  Redaktør:  Magnar L innerud.  

E-post  Bir iavisa:  ml@stadion.no

Trykt hos NR 1 Trykk,  GJøvik.  Bir iAvisa deles  ut  t i l  a l le  husstander i  B ir i  og Snert ingdal
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Ren musikkglede
Hver vår har Biristrand Musikkforening vårkonserter på samfunnshuset på Biristrand og Herredshuset i Biri. Denne
våren var ikke noe unntak. Som vanlig hadde de også i år hentet inn ekstern hjelp. Det som kjennetegner disse kon-
sertene er spilleglede og humor

TORE FEIRING

Byavisa fikk ikke med seg freda-
gens konsert i Biri, men ifølge
talsmenn i musikkforeningen var
det mye folk og mye humor.
Lørdagskvelden på Strandheim
likeså, et nesten fullsatt samfunns-
hus visste å sette pris på sin egen
musikkforening

Morsomt
Biristrand musikkforening med
dirigent Nils Erik Lister i spissen
har blitt en samspilt gjeng. Som
nevnt innledningsvis preges de av
mye spilleglede og overskudd.
Derfor kan man med letthet overse
de få uregelmessighetene som
dukker opp, og skrive dem på kon-
toen for kunstnerisk frihet.
Kveldens konferansier, Håkon
Esplo bidro med underfundig
humor og buktaling med diverse
figurer. I tillegg til å være dyktig
musiker er han like dyktig humo-
rist og gjøgler og bandt kveldens
konsert sammen på en ypperlig
måte. 

Stor vanskelighetsgrad
Noen svisker serverte Biristrand
Musikkforening oss så klart. Det
hører med i sånne settinger,
Theres No Business Like Show
Business, Misty og Fever er verk
som de fleste kjenner og er kom-
fortable med. Solistene Mette
Iversen og Olav Velure gjorde for-
resten en solid innsats med Misty.
Et godt knep for å løse opp stem-
ningen er det å plassere musikan-
tene rundt i salen. Det ble suverent
gjort under Jabowskis Skataco. 
Litt vanskeligere er å håndtere er
Sjøvaag Heimdals Andante og

Allegro, men korpset klarte å lose
oss trygt gjennom både den og
Anthem fra Chess. Temaet i
Andante og Allegro ligger snu-
blende nær spaghettiwesterns
musikk fra sent 60- tidlig 70 tall.
Akkurat den stemningen klarte
korpset formidle til publikummer-
ne på en utmerket måte, bevisst
eller ubevisst.

Syngedame
For riktig å sette spiss på det hele,
hadde Biristrand Musikkforening
hentet inn en tidligere store synge-
dame, norsk Melodi Grand-Prix
vinner fra tidlig 90-tall, Merethe
Trøan.
Nå har nok Trøan utviklet seg mye
fra den tiden, og har både fått ope-
raerfaring- og undervisning. Hun
dro publikum pent og pyntelig

gjennom en artig versjon av O
Sole Mio, Våren av Grieg, nydelig
akkompagnert av Håkon Esplo, og
Evert Taubes Nocturne. Best av alt
satt likevel Brureslått fra Øre,
arrangert av Esplo. Litt haltende
første gangen, men da Trøan og
korpset tok den som ekstranum-
mer satt brureslåtten som et skudd.
Og akkurat dette er korpsets sterke
side, å tøre å gjøre det uventede.
Og å gjøre det med humør.  En
brureslått er ikke akkurat typisk
korpsmusikk. Men Biristrand
Musikkforening sammen med
Merethe Trøan satte et verdig
punktum for kvelden med brure-
slåtten. Synd ikke NRK Oppland
var der og gjorde opptak, låten
hadde blitt en hit på lokalradioen.

DYKTIGE: Prestasjonsnivået til Biristrand musikkforening er høyt. Her takker korpset med dirigent Nils ErikLister for en strålende kveld på Strandheim.

MORSOM: Håkon Esplo var konferansier og moromann hele kvelden. LYRISK SOPRAN: Merethe Trøan viste store sangferdigheter, og var med
på å sette en spiss på kveldens konsert.

EGNE REKKER: Korpset har også dyktige solister i egne rekker. Mette
Iversen og Olav Velure ga oss en flott framføring av Misty
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Ta vare på føt tene d ine !
Ta  fotp le ie !

Åpningst ider :
Mandag   9-19
T i rsdag etter  av ta le
Onsdag    9-15
Torsdag   9-17
Fredag    e t ter  av ta le
Lørdag    e t ter  av ta le

Normal  åpn ingst id  er  mel lom 09.00 og 15 .00
T imereservasjoner  for  besøk et ter  k l .  15 .00

HHEELLSSEESSPPAALLTTEE
Fakta:
Cæcilia Ruyter f. 1957
Innehaver av Livets Tre, senter for
healing og utvikling.
Storgata 89, Lillehammer
Pedagog, Veileder, Healer og kurs-
holder i meditasjon.

Meditasjon
Meditasjon er mer enn å sitte stille,
slappe av og koble ut hverdagen:
Det kan gi oss et øyeblikks klarsyn
som er nok til å bryte gamle møn-
stre – og få oss til å reagere og
handle på nye måter. 

Vi blir ofte styrt av følelsene våre,
og de tusenvis av impulser de gir til
hjernen vår, både bevisst og ube-
visst, og som fører til kaos og stress
i livene våre. Følelsene våre er som
kjent flyktige og de påvirker alle
våre tanker og handlinger. De ska-
per vår verden og styrer våre liv på
godt, men også veldig mye på
vondt. Følelsene fyller oss med
frykt, sinne, sorg, maktesløshet,
frustrasjon og stress i en evig røre.
Noe som kan gjenta seg selv i det
uendelige hvis vi ikke griper inn.

Meditasjon er å lære å styre denne
livlige aktiviteten gjennom helt
konkrete teknikker.  Noen er over-
bevist om at 30 minutters daglig
meditasjon sakte men sikkert kan
forandre livene våre fordi det
endrer hjerneaktivitetene. Studier
har vist at meditasjon styrker deler
av hjernebarken som forbinder
mange av hjernens funksjoner med
hverandre. Noe som igjen påvirker
vår logiske tenkning, evnen til opp-
merksomhet og tilstedeværelse.
Meditasjon har også vist seg å for-
bedre sinnsstemningen generelt. 

Målet med å meditere er å komme
forbi det emosjonelle og å stilne
tanken for å få et større klarsyn og

et videre perspektiv. Noe som kan
sammenlignes med å komme forbi
gråværsskyene, regnet og stormen
og opp til den strålende blå himme-
len som ligger bak all slags vær. 

Ulike meditasjonsteknikker
Det å sitte i stillhet, puste dypt,
tømme hjernen for tanker og å
gjøre avspenningsøvelser er god
meditasjon. Man kan også medi-
tere på et mantra – som kan være
en lyd, et lys eller et bilde – som vi
holder oppmerksomheten fast ved.
Hvis tankene begynner å vandre,
registrerer vi dette, men henter inn
mantraet igjen. 
I meditasjon kan vi også gjøre
visualiseringsøvelser (en indre
reise) eller affirmasjonsøvelser (ha
fokus på positive og støttende tan-
ker), noe som kan forandre hvor-
dan vi tenker og opplever oss selv.
Noen opplever det smertefullt å
sitte stille i meditasjon. Hele krop-
pen kan begynne å verke og man
kan bli urolig både i kropp og sinn.
Da kan det være godt å gjøre akti-
ve meditasjoner hvor en bruker
masse pust og lyd og bevegelse.
Poenget her er å få ut innestengt
energi for deretter å bli rolig og
fokusert. 
Det finnes svært mange retninger
innen meditasjon, og du er nødt til
å finne ut hva som passer best for
deg. Faktum er at meditasjon kan
ha en svært helsebringene effekt
over tid, og det kan læres her på
Lillehammer.

Å tro at du kan forbli upåvirket av
meditasjon, er det samme som å tro
at du kan gå tørr ut av dusjen!
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FRISØRSALONGEN

Åpningstider: 
Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stengt 
Tirsdag, torsdag, fredag . . . kl. 0900-1600
Onsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 1000-1900
Lørdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etter avtale

Velkommen til gamle 
og nye kunder ! 

Telefon: 61 02 13 80

 
 

 
 

 
 

Friidrettsgruppa innbyr til gateløp ved Mjøsbruket på  
 
 

Tirsdager 
 
 

Løpet er for alle aldersgrupper. 
 

Det er fritt valg blant distansene 100 - 200 - 300 - 
600 m  

 

Løpsdatoer blir: 1.4, 8.4, 15.4, 22.4, 
29.4, 6.5 og 13.5  

 
Alle dager starter vi kl. 18.00 med påmelding fra kl.

17.30 
 
 

Vi tar 20 kr. i startkontigent pr. dag. 
 

Du kan delta på flere distanser samme dag. 
 
 

Det er premiering etter hvor mange ganger hver enkelt
deltar. 

 
 

Biri stiller lag i stafetter til våren. Ivrige
deltagere på gateløp har mulighet til å delta i

stafetter 
 
 
 
 
 

Friidrettsgruppa                                                             

Friidrettsgruppa innbyr til gateløp 
ved Mjøsbruket på Tirsdager

Løpet er for alle aldersgrupper.
Det er fritt valg blant distansene 100 - 200 - 300 - 600 m 

Løpsdatoer blir: 1.4, 8.4, 15.4, 22.4, 29.4, 6.5 og 13.5 

Alle dager starter vi kl. 18.00 med påmelding fra kl. 17.30

Vi tar 20 kr. i startkontigent pr. dag.
Du kan delta på flere distanser samme dag.

Det er premiering etter hvor mange ganger hver enkelt deltar.

Biri stiller lag i stafetter til våren. Ivrige deltagere på gateløp
har mulighet til å delta i stafetter

Friidrettsgruppa                                      

Lørdag 3. mai er det vårdugnad i idrettsla-
get. Årets arbeidsoppgaver er hovedrengjø-
ring av klubbhuset, rydding/raking av ute-
område på idrettsplassen. I tillegg skal det
klargjøres på Myrvang for en ny fotballse-
song. Mål må settes ut, krakkene må vaskes
og settes utover – og muligens litt
rydding/raking her også. Vi har mange opp-

gaver og håper på godt oppmøte! Vi sender
innkalling til dugnadspersonell gjennom
gruppene, men hvis flere har lyst/mulighet
til å bidra så er selvfølgelig alle hjertelig
velkommen ?, ta med rive eller evt vaskeut-
styr. Oppmøte på idrettsbana kl 10.00, vi
regner med å holde på i 3-4 timer, og selv-
følgelig blir det kaffepause!  

Vi er aktive i Biri Idrettslag og selv om vi
har mange tilbud, så mangler vi håndball.
Da er det så fint at vi samarbeider bra med
Redalen og at de i tillegg er så flinke.  Så
alle som vil kaste håndball, reis til Redalen.  

Lise Sveen og Jane Harbu  holder til på sko-
len i Redalen hver mandag.  Kl 17.00 –
18.00 for barn fra  1. til 3. trinn og  kl. 18.00
– 19.00 for 4. og 5. trinn.  

Når de startet opp i høst var det ikke så
mange på hvert lag, men utover høsten og
vinteren kom det stadig unger. Nå er det i alt
22 unger. Like mange fra Biri som fra
Redalen. Kamper er spennende og vi har

spilt mange.   Nå er det turnering i Elverum
19. og 20. april som står for tur. Det gleder
de seg veldig til og blir en fin avslutning på
sesongen. 

Årets sesong er som nevnt snart slutt, men
alle nye og gamle spillere  ønskes velkom-
men tilbake til høsten.  Da blir det mest
sannsynlig trening i Moelv. 

Det er bare å ta kontakt 
med Lise  tlf.  90580494
Jane tlf.  98818263  

Grethe Engeskaug Nilsen

Vårdugnad i Biri IL 2008
Lørdag 3. mai kl. 10.00

Håndball i Redalen

Bilde tekst:  Nede fra venstre Stine, Karianne, Kristin, Hannah, Bak fra venstre, Eileen, Mette,
Sigrid, Mina og Cecilie.

Biri IL har søkt Gjøvik kommune om å få utvi-
de parkeringsarealet på Myrvang.
Myrvang området har blitt en
perle, anlegget er nå snart fer-
dig oppusset og renovert, men
det trengs flere parkeringsplas-
ser.

Myrvang er et nærmiljøområde
som er mye benytte av folk i
alle aldersgrupper.  Området
benyttes til både uorganisert og
organiserte aktiviteter.  Foruten
idrettslige aktiviteter er områ-
det også mye benyttet av bar-
nehager, skoler og som turom-
råde. Spesial i forbindelse med
skirenn og fotballkamper i
yngre klasser er det alt for lite
parkeringsmuligheter.  Biri IL
ønsker derfor og utvide parke-
ringsarealet noe.  Dagens par-
keringsplass er merket med
gult, og nytt parkeringsareal er
merket med oransje.  
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Vi har flyttet inn i nye lokaler i Storgata 5.
Ta en tur innom for en boligprat!

Se våre boliger på 
www.terraeiendom.no

eller ring oss på 
telefon nr. 61133900.

I samarbeid med
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RADISSON SAS LILLEHAMMER HOTEL 9/10 MAI 2008

DICKEY BETTS & GREAT SOUTHERN (US)
STEVE HARLEY & COCKNEY REBEL (UK)
ALVIN LEE (UK) GLENN HUGHES (UK)

KEN HENSLEY (UK) MUNGO JERRY (UK)
FINN BJELKE (NOR) JASON & THE SCORCHERS(US)

GENTLE GROOVE (NOR) TOM DONOVAN (IRL)
NICKLES & DIMES (NOR) QUIREBOYS (UK)

JØRN LANDE (NOR) HOLLYWOOD VAMPIRES (NOR)
TJUVGODS KONF: GEIR KOLDEN
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BEGGE FESTIVALER: BILLETTER PÅ POSTEN ELLER TLF 612 86000
PR. FESTIVAL: FREDAG: KR 495,-  LØRDAG: KR 545,-  PASS: KR 850,-

RADISSON SAS LILLEHAMMER HOTELL ER FESTIVALHOTELLET BEGGE FESTIVALER
PRIS KR. 1325,- PR. PERSON PR. DØGN I DBL.ROM INKL. FROKOST, DAGENS MIDDAG

OG ALLE KONSERTENE PÅ HOTELLET. MIN. 2 DØGN 

ANDRE HOTELL: PRISER FRA KR. 1.145,- PR. PERSON PR. DØGN I DBL.ROM. INKL.FROKOST PÅ
HOTELLET SAMT DAGENS MIDDAG OG ALLE KONSERTENE PÅ RADISSON SAS LILLEHAMMER HOTEL.

Tlf 61 25 00 49
rica.victoria.hotel.lillehammer@rica.no
www.ricalillehammer.no

Tlf 61 26 47 00
booking@birkebeineren.no

www.birkebeineren.no

Tlf 61 24 77 77
breiseth@firsthotels.no
www.firsthotels.no

Tlf 61 05 70 80 
post@mollahotell.no
www.mollahotell.no

Tlf 61 26 73 73
cc.hammer@choice.no
www.choicehotels.no
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Nå kan du spare 
opptil 75.000 kroner!
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Disse har gitt penger til kunstgressbane:
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En god dekkhistorie

Fortell kjerringa eller gubben at du skal ut å kjøre en liten tur for å se
det fine vårværet. Det hun eller han ikke vet, er at du har bestilt time

hos Kirkerud´n for skifting til sommerdekk. Du skal rett og slett overras-
ke din kjære! Hos Kirkerud for du hjelp med vårens vakreste verktøy,

muttertrekker´n. Ikke mer vond og skeiv rygg, ingen banning eller fortvi-
lelse. Rett og slett pur glede vil det bli i heimen når du kommer frisk og
rask hjem etter en halvtimes venting hos Kirkerud´n. Med nysskiftede
dekk, ja kanskje også helt nye? Kirkerud har selvsagt dekk på lager.

I mange slag og dimensjoner til gode og fornuftige priser.
Er ikke det en god dekkhistorie?

GGOODD PPRRIISS!!GGOODD PPRRIISS!!

Komplett 
dekk og felgpakker

fra kr. 5400,-
(m 195/65R15 dekk)

POULAN TRAKTORKLIPPER
12,5 HK - 97 cm klippebredde
TILBUD

kr. 12.995,-



Nr. 1 April 2008 5

Biri  IL har undertegnet
sponsoravtale med Toten
Sparebank   

Vi har i lengre tid vært på jakt etter en langsiktig
hovedsponsor. Rett før påske hadde vi det første
møtet med Toten Sparebank.  Dette var et meget
positivt møte der banken så mulighet for og pro-
filere seg på en skikkelig måte i Biri området, og
vi i Biri IL kunne få tilført et større sponsorbeløp.
Avtalen har nå vært gjennomarbeidet i alle under-
grupper, og tilpasset gruppenes behov.
Biri IL hadde to mål med dette møte, det var i til-
legg til sponsorstøtten og få på blass en minibank
igjen i Biri.  Toten Sparebank innfridde begge
våre ønsker, og har i tillegg har de  vært meget
imøtekommende med en god og fleksibel ban-
kavtale for alle idrettslagets grupper.
Coop Marked Biri stilt velvillig lokaler til

Minibanken, som åpner allerede i mai i år.
Nå gjenstår det og gi banken litt tilbake, dette
gjøres med logoer på drakter og overtrekksdres-
ser, reklame på løypemaskin og reklameskilt i
idrettsparken og på Myrvang.  Håper alle idretts-
ledere og utøver er bevist på og profiler Toten
Sparebank, og at vi kanskje kan være et bidrag til
at Toten Sparebank ser lønnsomhet i og etablere
en bankfilial på Biri etter hvert.

Magnar Linnerud
Leder, Biri IL

Totens Sparebank er den eneste selvstendige
lokale banken i Gjøvik-/Totenområdet.  Vårt pri-
mærmarked er Mjøsdistriktet med kontorer på
Lena, Skreia , Eina, Raufoss, Feiring, Råholt,
Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Vi har en for-
valtningskapital på i overkant av 10 milliarder
kroner, og betjener ca. 36.000 kunder via våre
kontorer, samt via telefon og Internett.

Vi er et fullverdig finanshus, og tilbyr aktivt råd-
givning innenfor bank, forsikring, sparing/plas-
sering og eiendomsmegling.  

Gjennom sponsing og ”gaver til allmennyttige
formål” bidrar vi årlig med ca. 6 millioner kroner
tilbake til lokalsamfunnet.  Totens Sparebank er
alltid på utkikk etter potensielle lag og forening-
er som vi kan inngå et samarbeid med. Biri IL er
et spennende og aktivt idrettslag som vi nå har
inngått en hovedsamarbeidsavtale med – forelø-
pig for ett år, men med langsiktighet som mål.
Avtalen innebærer bl.a. at vi gir økonomisk støt-

te til den nye kunstgressbanen, til løypemaskin
for å opprettholde gode skiløyper i Biri, samt til
øvrige aktiviteter i idrettslaget. Til gjengjeld får
vi reklame på forskjellige drakter og dresser for
utøverne, samt på lagets arenaer.  Vi får også
anledning til å besøke dere på medlemsmøter –
noe vi ser frem til!

Vi ønsker å bidra til at barn og unge har gode
oppvekstvilkår, og siden Biri IL er et lag med
masse barn og unge som medlemmer, passer det
godt inn i vår strategi.  At idrettslaget også har
mange forskjelllige aktiviteter synes vi er posi-
tivt.  

Etter at Biri mistet sin bankfilial med minibank,
har vi hatt mange henvendelser med forespørsel
om Totens Sparebank kan etablere seg på Biri.
Dette var også tema i forhandlingene om ny sam-
arbeidsavtale med Biri IL. Vi vil nå i første rekke
sette opp en minibank i Coop Biri som vil være
på plass i midten av mai. Dette er en måte å gi litt

tilbake til Biri for den positiviteten vi har blitt
møtt med.

Pr. i dag har vi ca. 90 store og små sponsoravta-
ler, på alt fra håndball og fotball, ski, skøyter,
konserter, teater, golf, hockey, kor og korps.  Det
er en utfordring for oss å klare å holde en god nok
kontakt med alle vi sponser, og vi setter derfor
stor pris på å få tilsendt rapporter, bilder, klubb-
aviser etc. fra lagene.  Vi deler ut en årlig spon-
sorpris på kr. 15.000 til det laget eller foreningen
som har profilert oss på en god måte, og kanskje
gitt oss litt mer tilbake enn akkurat det som står
nedfelt i sponsoravtalen. 

Vi håper at vårt bidrag til Biri IL og vår etable-
ring av minibank blir godt tatt i mot på Biri.

Totens Sparebank sponser Biri IL og åpner minibank på Biri!

SPONSER: Toten Sparebank sponser Biri IL, fra venstre Gro Sørebø Myhre, avd. banksjef Gjøvik, Monika Solberg, salgs- og markedssjef i Totens Sparebank og
leder i Biri IL, Magnar Linnerud.
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Hva har du gjort 
i påskeferien?

Inger Lise Nerhagen,
Moelven

Jeg var på hytta på
Dombås. Jeg gikk mye på
ski og akte på kjelke med
ungene. Det ble også ett par
dager i solveggen ellers var
det kaldt, faktisk helt nede i
20 kuldegrader.

Malin Haugrud, Redalen

Jeg har nesten kjeda meg
hele ferien, men den nest
siste feriedagen så var jeg
og vennene mine på gril-
ling. Det var godt med
ferie. 

Torstein Moseng
Stumlien, Biristrand

Jeg var på hytta på Dempa.
Også litt senere var jeg hos
en venn i Biri. I slutten av
ferien var jeg på TG – The
Gathering. Det var gøy!
Har tenkt meg dit til neste
år også. 

Mona Hansen, Redalen

Jeg slappet av og koste
meg. Det var så dårlig vær,
så jeg ble i hvert fall ikke
påskebrun.



Hårfin
HUMOR

Terje Landgraff har ord på seg for å være en skjemtegauk. - Hæinn balansere støtt på ei hårfin linje
når´n er hos meg, sier a´ Hege hos Birifrisørn. - Bokstavli´ tala, hehe. Je veit itte støtt når´n skjemte eller
er alvorlig, men morro er det lell, sier hun. Terje har begynt å gå flere ganger i året for å klippe seg,
det er nok håret i øra som vokser mye med alderen. Han er også en av bygdas store utenlandseksper-
ter, påstås det. Så mye ute og reist som han har vært. - Je huske for noen år sea, da drog´n helt tæl
Moelven, var det en som sa. Som en av bygdas malere er Terje mye inne hos fintfolk. - Da vil je sjå fin
ut, a´ma, sier han, - og da gå je tæl Birifrisørn som je støtt ha gjort. Modig gjort av en som har vokst
opp norda busstasjonen! 


