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BIRIAVISA

12. april 2015: Sesongens første gateløp ble arrangert av Biri IL ved Madshus og Mjøsbruket.

Startskuddet har gått for Biri Flerbrukshall
SKRUK til Seegård kirke
Sesongavslutning for skigruppa
Rapport fra årsmøtet i Biri IL
Talentiaden på Skrinnhagen
Torvilds arkiv: april 1940

Aktuelt | Notiser
Gamle Glør tar i et tak for våren

TID FOR VÅRRENGJØRING
Vi tar på oss spyling av gårdsplasser og næringsarealer.
Det avtales forhåndspris for hvert enkelt oppdrag.
Prisen beregnes utfra antall personer og antall timer forventet
brukt etter en timepris på kr 150 pr person.
Gamle Glør er en undergruppe i Biri IL som tar på seg dugnadsoppdrag.
Målet er å hjelpe Biri og omegns befolkning og næringsliv med diverse
arbeidsoppgaver. Overskuddet fra disse aktivitetene skal tilfalle Biri IL
Ta kontakt med
Nils Kristian Brostuen
Telefon: 991 51 024
E-post: nkr-br@norgespost.no
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Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

BIRIAVISA

Udahlsbrua (ca. 1945), med Harald Marken oppe på brua.

Vårord
«Vi visste også da at det var ting som var større enn oss. Og det var ikke bare
en Kniksen, Basse Hveem eller Davy Crockett. Det var også naturkreftene.
Som når dammen ble sluppet og tømmeret kom om våren. Da sto vi på brua
og såg på, fulgte virvaret av stokkene som dunket mot hverandre i det brune,
skummende vatnet, reiste seg ende opp i Damhugu og drev videre. Det var som
om hele skogen kom flytende mot oss med kvist og røtter og det hele. Da ble
vi små samtidig som vi sto løftet over og kunne se på.»
– fra boka hass Einar Sigstad, «Villbring i vegkanten» (1976), [side 61-62].
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Invitasjon til
Skiavslutning
i Biri IL
Søndag 10. mai, kl 16.00
– ute på Myrvang.
Premiering til alle som har gått tre eller flere
renn i 2015. (Listen over de som har deltatt
på tre eller flere renn ligger på www.biriil.no).
De som mottar premie, og som er tilstede
på avslutningen, får et lodd hvor det er
mulighet for å vinne et par Madshusski.
Premier deles ut av en profilert utøver
som går på Madshusski!

Vel møtt til alle som har deltatt
på klubbrenn i 2015!
PS! Dersom været er dårlig, foretas premieutdelingen
inne på klubbhuset i Biri Idrettspark.
Følg med på www.biriil.no

FYSIOTERAPEUT

RUNE BECHMANN-PEDERSEN
Tilbyr:
• Såler tilpasset din fot (barn og voksne)
• Jogge- og fritidssko for både normalfot
og plattfot (overpronasjon).
Undersøkelse og tilpasning kan gjøres
i Lillehammer, Moelv og Øyer.
For mer informasjon eller timebestilling ta kontakt
på mobil: 995 91 475 eller telefon: 61 27 80 87

Styret i Biri IL Ski og Friidrett
Vi takker våre sponsorer:

Les mer om sko og såler på www.runebp.com
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Åpning av Stabburskafé og
gårdsbutikk på Sigstad Gård
JULIE SIGSTAD TEKST
SILJE FEIRING FOTO

Nå har vi endelig gleden av å utvide vårt tilbud
på gården og ønsker alle hjertelig velkomne til kafé
og gårdsbutikk. På åpningsdagen 1. mai blir det
servert smaksprøver på forskjellige produkter som
vi har i butikken og vi spanderer gratis kaffe på
alle våre gjester denne dagen.
Stabburskafeen
Kafeen kommer til å holde åpent hver lørdag og
søndag fra 1. mai til 22. desember. I juli vil det
være åpent torsdag til søndag. Her kommer vi til å
tilby kortreist lunsjmeny som rullerer etter sesong
og råvarer samt deilig hjemmebakst.
Hver lørdag er det mulig å ta med seg helgekassen
hjem i form av kortreiste råvarer og oppskrift.

BIRI: Fredag 1. mai kl.11.00 er det offisiell åpning av den nye stabburskaféen
på Sigstad Gård.

Dette må forhåndsbestilles en uke i forveien. Du
kan lese mer om dette tilbudet på vår nettside.
Gårdbutikken
I stabburet vil det også være en liten gårdsbutikk
med et utvalg av kortreiste råvarer, hovedsakelig
fra Hedmark og Oppland. Her kan du handle inn
råvarer fra våre lokale produsenter og bønder.
Vi håper å kunne tilby et bredt spekter som vil
variere litt ut ifra tilgang og sesong, men her er
det også lov til å komme med ønsker. Det vil
også være mulig å bestille gaveposer eller spesielle
innpakninger hvis du ønsker å gi en hyggelig gave
til noen.

Åpningstider
Vi starter med å holde åpent lørdager og søndager
11 (12) – 16, forutenom i juli – da holder vi åpent
torsdag til søndag 11 (12) – 16.
Vi tar også imot grupper etter avtale.
Du kan lese mer om tilbudet vårt på
www.sigstadgaard.no – der vil du også finne
mer informasjon om lørdagskassen og bestilling
av denne.
Velkommen!
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Biri Lions skapte påskestemning ved Gråsteinsbua
KJELL ØDEGÅRDSSTUEN
TEKST OG FOTO

BIRISTRAND: Biri Lions med Robert Leulier og Reidar Aas på villmarkskjøkkenet
skapte godstemning for påsketuristene på Gråsteinsmyra.

«Det einaste hu ønska seg va’ en solskinnsdag, skyfri himmel, ein problemfri
time i go’e venners lag», skrev Bjørn
Eidsvåg, og det klarte Biri Lions å få til
på Gråsteinsbua påskelørdag. Drømmeforhold og drømmevær!

Vindstille og sol fra skyfri himmel.
Over 100 små og store samlet seg rundt
Gråsteinsbua i et hyggelig samvær for å
nyte stillheten og solen. Robert Leulier
stekte pannekaker og Reidar Aas serverte
flesk og lungemos.

Med et nostalgisk arsenal av gode påsketradisjoner, så er dette en ny tradisjon
som bør bevares.

7

Når hoggormen kommer er det vår!
OLA GRAM DÆHLEN TEKST
NRK FOTO

Framover nå på denne tiden kan vi se hoggormen
ligge å sole seg i vårsola her i Biri. Det er et sikkert
vårtegn. Det finnes ca. 200 arter av hoggorm.
Hoggorm (Vipera berus) er den eneste av denne
arten som lever vilt i Nord-Europa, denne arten er
den ormen som har størst utbredelse i hele verden.
Hoggormen er et vekselvarmt dyr, derfor ser
vi den ofte om våren på veier og steiner som er
oppvarmet av sola, når det er kaldt er den ofte
treg i bevegelsene. Om vinteren overvintrer de
på frostfrie steder i hi under bakken/steinrøyser
og ofte i sørvendte skrenter der sola tar tidlig om
våren. Hoggormen overlever maks 30 minutter i
kuldegrader.

BIRI: På denne tiden av året kan vi se hoggormen ligge å sole seg i vårsola også
her i Biri. Det er et sikkert vårtegn.

Hoggormen blir kjønnsmoden når den når 3 til
5-årsalder. Hunnen går drektig i 60 til 100 dager
og føder levende unger, men en helt korrekt
beskrivelse er at eggene klekkes rett før fødselen.
Ungene er ca. 15 til 20 cm lange og er giftige fra
fødselen av, men det er en myte at de er mer giftige
en mora. Andre myter som ikke er riktige er at
mora klatrer opp i trærne for å føde i frykt for å
bli bitt av ungene. En annen myte er også at hoggormen kan ta kjeven ut av ledd – dette er heller
ikke riktig.
Hoggormen er en av tre arter orm som lever i
Norge. De to andre er Buormen og Slettsnoken,
men det er bare hoggormen som er giftig.

Hoggormen er et fredelig dyr og det er svært
sjelden at den biter mennesker. Men den kan bite
i selvforsvar hvis den blir overasket, da ruller den
seg sammen, freser og gjør seg klar for hugg. Hvis
du blir bitt av huggorm bør du kontakte lege så
fort som mulig – vi reagerer nemlig veldig forskjellig på giften til denne ormen.
Hoggormen er fredet her i Norge etter viltloven,
og den er også fredet over det meste av Europa.
Min oppfordring, la hoggormen ligge i fred når du
ser den i vårsola – den vil deg ikke noe vondt!

8

Vil selge tømmerhytta på Kremmerodden
TORVILD SVEEN TEKST
TROND ØDEGÅRDEN FOTO

I 2002 gikk debatten høyt om hvorvidt hytta
skulle selges eller ikke. Den ble lagt ut for salg
til 870.000 kroner, men budene som kom inn
var høyere. Likevel ønsket ikke biringene å få
privatisert dette området, og salget ble trukket fra
kommunens side. «Gjøvik kommune starter en
prosess mot foreningslivet i Biri med henblikk på
å få til en langsiktig avtale for drift av hytteeiendommen Kremmerodden og friområdet rundt.
Avtalen må sikre allmennhetens bruk av hytta
og friområdet, samt gi en innsparing på drifts
budsjettet til Gjøvik kommune.», var vedtaket
i september 2002.
Takket nei til videre leie
Biri Jeger- og fiskerforening (JFF) har de ti siste
årene hatt en leieavtale på hytta, og som motytelse
har Biri JFF holdt hytta og friluftsområdet vedlike.
Høsten 2014 takket imidlertid Biri JFF nei til en
ny leieperiode, og etter dette har administrasjonen
i kommunen vært i dialog med både Biri båtforening, Biri speidergruppe, Lions Club Biri og
Biri Idrettslag. I tur og orden har de takket nei
til tilbudet om å overta drifts- og vedlikeholdsansvaret. Fra kommunens side er det heller ikke
noe ønske om å eie tømmerbygningen, da det vil
være en kostbar affære og få den i tipp-topp stand.
Rådmannen foreslår derfor nå at tømmerhytta
på Kremmerodden selges for rivning og flytting.
Inntektene fra salget skal øremerkes tiltak i
området, men dette er under forutsetning av at det
gis en tillatelse i henhold til plan og bygningsloven.
Kremmerodden har bakgrunn som Biris handelssted fra eldre tider. Den nordre odde, med

BIRI: Ingen ønsker å ta over drift og vedlikehold av tømmerhytta på Kremmerodden og derfor foreslår rådmannen i Gjøvik å selge hytta for riving og flytting. Men
rådmannen ønsker fortsatt at området skal brukes til friluftsformål.
fossilførende bergarter fra Oslofeltet, er fredet som
naturminne. Sist på 1800-tallet ble søndre odde
skilt ut som landsted. Nåværende hytte her skal
ha bli bygd i 1933 og kom etter krigen i familien
Schou Nilsens eie. Laila Schou Nilsen, kjent som
skøyteløper, alpinist, tennisspiller og innehaver av
Egebergs ærespris, brukte stedet i mange år.
Som privat feriested var søndre odde, med en
av de bedre naturlige badeplassen i Mjøsa, lite
tilgjengelig for allmennheten. Gjøvik kommune
kjøpte eiendommen i 1986 for 850.000 med støtte
fra Direktoratet for naturforvaltning. I etterkant
ble området opprustet og et toalettanlegg ble
bygd for friluftsområdet/badegjester. Eiendommen
kan ikke nyttes til annet enn friluftsformål uten
samtykke fra Miljødirektoratet.
Bevares som friområde
–Kremmerodden må sies å være en perle mot
Mjøsa, av de mest attraktive badeplassene i
kommunen. Området er et viktig friluftsområde.
Evt. salg av hytta med tilhørende tomt til private
er lite ønskelig, det vil høyst sannsynlig gjenskape
konfliktene fra den tid da området var i privat eie;
allmennhet kontra privat sone, skriver rådmannen
i saken som skal opp til behandling i disse dager.
–En realisering av E6 Biri – Vingrom ihht Kommuneplan vedtatt av kommunestyret i Gjøvik
kommune den 02.07.13, ligger noe fram i tid.
Kommuneplanen forutsetter bygging av turveg
langs Mjøskanten på strekningen Mjøsbrua –
Kremmerodden – Travbanen, noe som vil lette
tilgjengeligheten og bruken av Kremmerodden.

Trolig vil den planlagte firefelts-vegen ha større
positiv enn negativ effekt for Kremmerodden som
friluftsområde, mener rådmannen, som legger
til at dersom hytta ikke fjernes vil den lettere bli
utsatt for hærverk. –For friluftsområdet Kremmerodden bør opprettholdes. Området, også
dagens «hyttetomt», har mange muligheter for
å videreutvikles til glede for allmennheten, skrives
det i innstillingen til formannskapet.

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

Kristianslund
VI BYGGER 3 PRAK TISKE TOMANNSBOLIGER I NYDELIGE

Vi bygger
3 praktiske tomannsboliger
OMGIVELSER PÅ BIRI MED FLOT T UTSIK T OVER MJØSA.
i nydelige omgivelser på Biri.
Flott utsikt over Mjøsa.

Invitasjon til
Skiavslutning
i Biri IL
Søndag 10. mai, kl 16.00
– ute på Myrvang.
Premiering til alle som har gått tre eller flere
renn i 2015. (Listen over de som har deltatt
på tre eller flere renn ligger på www.biriil.no).
De som mottar premie, og som er tilstede
på avslutningen, får et lodd hvor det er
mulighet for å vinne et par Madshusski.

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.

Premier deles ut av en profilert utøver
som går på Madshusski!

Vel møtt til alle som har deltatt
på klubbrenn i 2015!
PS! Dersom været er dårlig, foretas premieutdelingen
inne på klubbhuset i Biri Idrettspark.
Følg med på www.biriil.no
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

Styret i Biri IL Ski og Friidrett
Vi takker våre sponsorer:

nordbohus.no/ringsaker
NORDBOHUS GJØVIK AS AVD. RINGSAKER - Tlf. 62 33 61 80
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Terminlister - Fotball
Biri A-lag, damer - 4. divisjon
03/05/2015
08/05/2015
15/05/2015
24/05/2015
31/05/2015
08/06/2015
12/06/2015
28/06/2015
09/08/2015
16/08/2015
21/08/2015
29/08/2015
06/09/2015
14/09/2015
18/09/2015
03/10/2015

søndag 15:00
fredag 19:30
fredag 19:30
søndag 15:00
søndag 15:00
mandag 19:30
fredag 20:00
søndag 15:00
søndag 15:00
søndag 15:00
fredag 19:30
lørdag 15:00
søndag 15:00
mandag 19:30
fredag 19:30
lørdag 15:00

Vardal/Varde
Biri
Raufoss 2
Biri
Nordsinni
Biri
Vind IL
Biri
Biri
Lunner 2
Biri
Hares./Lunner
Biri
Lhmr. KFK 2
Biri
Aur/Lei/Fag

Biri A-lag, herrer - 5. divisjon

Speideraksjonen
2015
ANNE SIGSTAD
TEKST OG FOTO

BIRI: 9. og 10. april samlet speiderne i Biri inn penger til
Flyktninghjelpen sitt arbeid med å hjelpe flyktninger fra
Syria i Libanon. Krigen i Syria har vart i fire år nå!
Den 9. og 10. april samlet speiderne i Biri inn
penger til Flyktninghjelpen sitt arbeid med å hjelpe
flyktninger fra Syria i Libanon. De får hjelp med
husrom, og barna får tilbud om skole. Det er
mange som mangler begge deler fortsatt. Krigen i
Syria har vart i fire år nå. 11 millioner mennesker
er på flukt fra denne krigen.
Takk til alle som hjalp til og alle som ga penger!
Det kom inn 5642 kroner.
Dagen før innsamlingsaksjonen fikk speiderne
prøve seg som flyktninger i et rollespill. Det var en
liten påminnelse om hvor urettferdig verden er, og
hvordan tilfeldigheter kan slå ut. Den ene patruljen måtte gi fra seg alt av metall: teltstenger og
plugger, til grensevakten. De andre slapp gjennom.
De «heldige» fikk dessuten både tilbud om jobb og
litt mat utdelt, mens de andre ikke fikk noe.

04/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
28/05/2015
04/06/2015
15/06/2015
18/06/2015
27/06/2015
02/07/2015
06/08/2015
19/08/2015
24/08/2015
28/08/2015
31/08/2015
03/09/2015
12/09/2015
19/09/2015

mandag 19:30
torsdag 19:00
torsdag 19:00
torsdag 19:00
torsdag 19:30
torsdag 19:00
mandag 20:00
torsdag 19:00
lørdag 14:00
torsdag 19:00
torsdag 19:00
onsdag 19:00
mandag 19:30
fredag 19:30
mandag 19:00
torsdag 19:00
lørdag 14:00
lørdag 15:00

Biri G19 - vårsesongen
29/04/2015
13/05/2015
20/05/2015
26/05/2015
01/06/2015
10/06/2015
14/06/2015

onsdag 20:00
onsdag 19:30
onsdag 20:00
tirsdag 19:30
mandag 19:30
onsdag 20:00
søndag 17:00

Biri G14 - vårsesongen
19/04/2015
26/04/2015
06/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
31/05/2015
09/06/2015
16/06/2015

søndag
søndag
onsdag
tirsdag
tirsdag
søndag
tirsdag
tirsdag

12:00
17:00
19:30
19:30
19:30
15:00
19:30
19:30

Biri J16 - vårsesongen
27/04/2015
10/05/2015
18/05/2015
29/05/2015
07/06/2015
11/06/2015
15/06/2015
22/06/2015

mandag 19:30
søndag 13:00
mandag 19:30
fredag 19:30
søndag 15:00
torsdag 19:30
mandag 19:30
mandag 19:30

Biri J13 - vårsesongen
23/04/2015
30/04/2015
14/05/2015
20/05/2015
27/05/2015
03/06/2015
10/06/2015
17/06/2015

torsdag
torsdag
torsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag

19:30
19:30
18:00
19:30
18:30
19:30
18:00
19:00

Biri
Lunner 1
Biri
Hares./Lunner
Biri
Lhmr. KFK 1
Biri
Aur/Lei/Fag
Vardal/Varde
Biri
Raufoss 1
Biri
Nordsinni
Biri
Vind IL
Biri

Biri
Vingar
Biri
Toten 2
Biri
Biri
Lillehammer 3
Biri
Kapp
Redalen 2
Vingrom
Biri
Faaberg 2
Gausdal
Biri
Biri
Øyer-Tretten
Biri

Redalen 2
Biri
Vingrom
Biri
Faaberg 2
Gausdal
Biri
Øyer-Tretten
Biri
Biri
Biri
Toten 2
Biri
Biri
Vingar
Lillehammer 3
Biri
Kapp

Vang FL 2
Biri 9er
Vind G19-3
Tot/Kol/KK-2
Biri 9er
Vind G19-2
Biri 9er

Biri 9er
Furnes
Biri 9er
Biri 9er
Gran 2
Biri 9er
Brumunddal 2

Biri G14
Skreia 3
Biri G14
Vardal G14
Biri G14
Ø.Slidre/Rogne
Biri G14
Lunner

Rei/Eina/Bøv 9er
Biri G14
Skreia 2
Biri G14
Vind G14 2
Biri G14
Aur/Lei/Fag FK 1
Biri G14

Biri 9er
Vind 2
Biri 9er
Fag/Aur/Lei 9er
Biri 9er
Søndre Land
Biri 9er
N. Land 7er

Snertingdal 7er
Biri 9er
Gjøvik-Lyn 2
Biri 9er
Beg/Bagn/Hedalen
Biri 9er
Etnedal 7er
Biri 9er

Elverum 1
Biri
Gjøvik-Lyn R.
Biri
Vang 1
Biri
Storhamar Blå
Biri

Biri
Kongsvinger 1
Biri
Brumunddal 1
Biri
Storhamar Gul
Biri
Ottestad 1

NB! Husk at endringer kan forekomme i disse kampoppsettene.
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STOLPEJAKT: 15 stolper blir utplassert til skolestart høsten 2015 i Biri. Startskuddet for årets
stolpejakt «Sprek i Gjøvik» går imidlertid 9. mai med 75 stolper i Gjøvik og omegn.

Stolpejakt i Biri til høsten
TOMMY GULLORD
TEKST OG FOTO

Fjoråret endte med cirka 2300 registrerte deltakere
i stolpejakten i Gjøvik kommune. Av disse var flere
hundre også på stolpejakt i Biri – både biringer og
«fræmenfolk» utenfra.
Årets stolpejakt starter med 75 stolper plassert ut
i Gjøvik og omegn lørdag 9. mai. Til høsten blir
det stolpejakt både i Biri og Snertingdal, med 15
stolper hvert sted. I Biri benyttes samme område
som i fjor. Den sørlige delen av Biri (Honnejordet)
inkluderes i Sprek-prosjektet neste år.

BIRI: Stolpejakten «Sprek i Gjøvik» fortsetter også i år. Liksom i fjor blir det
stolpejakt her i Biri til høsten.

Stolpejakten Sprek i Gjøvik har som mål å tilrettelegge for et aktivitetstilbud der terskelen for
å delta er lav. Enten du løper, går, sykler eller er
avhengig av rullestol, skal det være mulig å finne
fram til de fleste stolpene.
Også i år vil hovedkartet distribueres til samtlige
husstander i kommunen. Dette kommer i postkassene 8. mai – dagen før startskuddet for årets
stolpejakt. Også kartslippet i Biri blir tilgjengelig
på samme måte. Liksom i fjor, kan deltakerne
registrere seg både manuelt og digitalt. På stolpe-

jakten.no kan alle logge seg inn og registrere
stolpebesøk.
Kart og øvrig informasjon blir også tilgjengelig på
mobilen via en egen app. For den som ikke føler
seg helt bekvem i den digitale verden, kan manuelle koder (bokstavkombinasjoner) på den enkelte
stolpe noteres i egen rubrikk på kartet og sendes
arrangøren.
Da håper vi mangespreke biringer også i år vil
delta i stolpejakten.
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SKRUK til Seegård kirke
PRESSESKRIV TEKST
ERLEND BERGE FOTO

SKRUK ble startet på Sunnmøre i 1973, og har
i mer enn 40 år koret gledet mennesker i inn- og
utland med kormusikk av høy kvalitet. Per Oddvar «Prots» Hildre har hele veien vært musikalsk
leder og dirigent. Koret drives på frivillig basis,
og i hverdagen er sangerne bosatt fra Kirkenes i
nord til Amsterdam i sør. Fem ganger i året samles
sangerne til øving og konserter. Den første helga i
mai besøker koret innlandet.
SKRUK har gitt ut i alt 26 plater, og har vært en
spydspiss i norsk korliv med sine mange musikalske kulturprosjekt sammen med musikere fra
USA, Equador, Aserbajdsjan, Russland, Palestina,
Iran og Tyrkia, i tillegg til en rekke musikere her
hjemme i Norge.

KRISTIANSAND/OSLO/BIRI: Lørdag 2. mai kl. 21.00 har koret SKRUK konsert
i Seegård kirke, Snertingdal.

En konsert med SKRUK er vel verdt å få med seg.
Her er det bare å benytte anledningen, senke skuldrene og nyte sangen!
Billettsalg ved døra fra 60 min. før konsertstart.

Konsert i Seegård kirke:
Lørdag 2. mai kl. 21.00
Presse har selvsagt fri adgang på konserten.
For mer informasjon om koret:
www.skruk.no

Tittelen på konserten er «SKRUK a cappella».
Her blir det presentert et utvalg sanger som viser
bredden på repertoaret koret har opparbeidet seg
gjennom sine 40 år. Det vil bli sanger fra gospelog spiritualstradisjonen i USA, koblet til våre egne
norske og europeiske salmer og folketoner – noen
i arrangement som ennå ikke er utgitt på plate.
Koret vil også presentere smakebiter fra sin nyeste
plate; «Sangen fra katakombene», med melodier
og tekster fra urkirka.
MUSIKALSK LEDER OG DIRIGENT: Per Oddvar «Prots» Hildre

Biridagen 2015: lørdag 20. juni!
Programmet for dagen er ikke helt klart, men datoen er altså satt og det hele starter kl 10.00.
Lag, foreninger og bedrifter som har lyst til å være med på arrangementet kan ta kontakt
på enten tlf: 977 71 880 eller post@biriblomster.no (Lina Feiring).

Arrangør: Biri Sentrumsforening

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

Hovedfoto: ukjent (fra H. Ødegårdens arkiv) / Fire foto (fra Biridagen 2014): Kjersti Krageberg
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Talentiaden på Skrinnhagen
SKRINNHAGEN SKOLE
TEKST OG FOTO

Nytt for dette året var at vi flyttet arrangementet
fra skolen til Herredshuset. Det ble en stor suksess!
Salen var full, elevene ga det lille ekstra, og det var
et begeistret publikum!
I tillegg til de som bidrar med innslag er det en
vaktmestergruppe som rigger og rydder, og en
teknisk gruppe som hjelper til med lyd og lys.
Det er også en jury, en elev fra hvert trinn, som
bestemmer vinnere. Disse elevene gjør en veldig
god jobb!
Vi fikk også dette året med oss musikklæreren fra

BIRI: Talentiaden er et årlig arrangement på skolen, med forskjellige elevinnslag
i musikalsk, dans og åpen klasse. Dette er det største arrangementet som er på
skolen, der alle trinn deltar (1.-7.).
ungdomsskolen, Bjørn Erik Krageberg. Han hadde
med seg godt skolerte ungdomsskoleelever. Vi er
takknemlige for den uvurderlige hjelpen!
Tusen takk til elevene som fikk dette til å bli et
veldig bra arrangement. Takk til FAU som stod for
kiosksalg. Vi gleder oss allerede til neste år!
Pallplasseringer:
Musikalsk innslag:
1. Martin (6. klasse)
2. 1. klasse
3. Erica og Ine (5. klasse)

Åpen klasse:
1. Sandra og Karen (7. klasse)
2. Eskild og Gard (4. klasse)
3. Ida, Marie, Ingvild, Maria, Tuva
og Kikki (4. klasse)
Dans:
1. Kristoffer (6. klasse)
2. Marthe, Synne og Rikke (6. klasse)
3. Kahlid, Sebastian. Marius, Eric
og Kasper (2. klasse)
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OPPSTARTSMØTET: Over 30 deltakere var med da startskuddet gikk for etableringen av
Biri flerbrukshall. Målet er at hallens byggestart blir våren 2016.

Startskuddet har gått
TORVILD SVEEN
TEKST

Årsmøtet i Biri idrettslag har satt ned en hovedkomité for Biri flerbrukshall, bestående av Magnar
Linnerud (leder), Bjørn Feiring (økonomiansvarlig), Kjersti Krageberg og Mina Fagerli (innhold
og arrangement) samt Torvild Sveen (komitesekretær og marked/media).
Stort økonomisk løft
Biri flerbrukshall vil bety en stort løft for folkehelsearbeidet i Biri & omegn, men for å få hallen
på plass, blir det også et stort økonomisk løft for
Biri idrettslag. Slik kalkylene ligger i dag, er hallen
kostnadsberegnet til 19,5 millioner kroner.
Kulturdepartementet har godkjent tippemiddelsøknaden og har gitt tilsagn om 6,5 millioner
kroner i støtte, mens det fra Gjøvik kommune er
stilt en garanti på ni millioner kroner over en 15års periode.
For Biri Idrettslag alene gjenstår det derfor å samle
inn fire millioner kroner i egenkapital for å få
realisert hallen. Denne summen er anslått basert
på 1,5 millioner kroner i gaver/rabatter og 2,5 millioner kroner i annen egenkapital eller låneopptak.
Biri idrettslag er i en god økonomisk situasjon.
– For oss i Biri IL har vi i imidlertid et mål om at
vi skal realisere flerbrukshallen uten låneopptak.
Derfor vil vi nå be om folks støtte i tiden framover,
sier Magnar Linnerud, leder for hovedkomiteen.
Fra Biri Idrettslags side er det allerede nå stilt en
halv million kroner til disposisjon for realisering
av hallen. Pengene kommer fra noen fondsmidler

BIRI: Planleggingsarbeidet for Biri Idrettslags neste store folkehelseprosjekt
er godt i gang; byggingen av Biri flerbrukshall skal komme i gang våren 2016.
Veidekke har som første bedrift gitt tilsagn om 100.000 kroner i støtte til hallen!
en har hatt stående, i tillegg har årsmøtet i Biri IL
vedtatt å sette av penger av fjorårets overskudd til
byggingen av flerbrukshallen.
Planleggingen i gang
Drodlingen om hvordan en skal komme i mål med
det økonomiske er allerede godt i gang. Det vil si;
alle deler av planleggingen er godt i gang. 5. mars
ble det avholdt et kick-off for den nye flerbrukshallen med over 30 frammøtte som ville komme
med innspill til hva en skal fylle den nye flerbrukshallen med.
Det er opprettet tre underkomiteer som skal
arbeide med litt ulike deler. Bjørn Feiring har fått
en nøkkelrolle som leder i utvalget som skal sørge
for at det økonomiske faller på plass. Med seg i
komiteen har han Roger Linnerud, Birger Sand
Bakke, Magnar Linnerud og Morten Strandengen.
For innhold og arrangement i hallen, er Kjersti
Krageberg og Mina Fagerli primus motorer. Med i
dette arbeidet er John Werner Bratteng, Ragnhild
Svartbekk, Lars Opsahl og Gyri Smestad. For
markeds- og mediearbeidet er Torvild Sveen leder,
med Erland Grønstad, Marthe Stine Lunde og
Trond V. Ødegården som medspillere.
Veidekke er første sponsor!
Det blir ingen hall uten penger. Det er derfor svært
gledelig at vi allerede nå kan fortelle Biriavisas
lesere at den første bedriften som har sagt de vil
gi sitt bidrag er kommet på banen. Entreprenøren

Veidekke har gitt tilsagn om støtte på hele 100 000
kroner til Biri flerbrukshall.
– Det er svært gledelig at vi allerede nå begynner
å se at store beløp blir gitt i tilsagn, sier Bjørn
Feiring, leder i økonomikomiteen. I løpet av tiden
som kommer, vil det komme flere initiativ fra
økonomikomiteen som skal sørge for at det kommer penger inn til prosjektet. Bedrifter og aktuelle
sponsorer vil få et prospekt fra oss, der vi skriver
om bakgrunn og formål. Håpet er at vi får laget
noen ulike sponsoravtaler som gjør oss i stand
til å realisere hallen, sier Feiring, som sier alle
bidrag - store som små - er like velkomne. Det er
opprettet en egen bankkonto for Biri flerbrukshall
– kontonummer: 2050.26.84796. Alle bidrag som
kommer inn hit er like kjærkomne.
Følg prosjektet!
Du kan følge flerbrukshallen på flere måter. En
ting er å lese om arbeidet her i Biriavisa, men på
Facebook er det også opprettet en egen side for
Biri flerbrukshall. Etter hvert som det er bevegelse
i arbeidet, vil dette bli lagt ut her. Gå inn og søk
etter Biri flerbrukshall og trykk «liker» og du får
med deg oppdaterte nyheter!
I tillegg vil det bli lagt ut informasjon på Biri
idrettslags egne nettsider om prosjektet. I løpet av
de neste månedene vil det også være flere aktiviteter i Biri til inntekt for ny hall - så det er bare å
følge med!
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Økonomigruppa og markeds/mediagruppa i arbeid. Fra venstre Magnar Linnerud, Bjørn Feiring,
Morten Strandengen, Roger Linnerud og Erland Grønstad.

for Biri Flerbrukshall

Innholdet og aktivitetene i hallen blir det viktigste på sikt. Komitémedlemmene Ragnhild Svartbekk,
Kjersti Krageberg, Lars Opsahl og John W. Bratteng arbeider mer med disse spørsmålene.
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www.facebook.com/Biriﬂerbrukshall
www.biriil.no

5000-klubben

Innmeldingsskjema, 5000-klubben
Innmeldingsskjema, 5000-klubben - Biri IL Flerbrukshall
Ja, jeg ønsker å bli medlem av 5000–klubben i Biri IL i forbindelse med innsamlingsaksjonen for ny Flerbrukshall i Biri Idrettspark.
Medlemmene i 5000–klubben får eget navneskilt på tavle sentralt plassert i hallen, en nummerert pin og det trekkes
to stk. tresnitt gitt til aksjonen av kunstner Einar Sigstad blant de som har tegnet medlemskap innen 31.12.2015.
(Og bygda får en ny flott arena for barn, ungdom og eldre i årtier fremover.)
Medlemskapet betinger en støtteinnbetaling på kr 5.000 pr. medlem enten gitt som et engangsbeløp eller fordelt
på 4 innbetalinger på kr 1.250 over en periode på 8 måneder.
Alle medlemmene får en infofolder om prosjektet Biri Flerbrukshall.
For de som ønsker å melde seg på direkte kan det gjøres til følgende personer/mailadresser :
• Magnar Linnerud,
• Bjørn Feiring,

Mobil: 970 29 575
Mobil: 917 33 774

Mail: ml@stadion.no
Mail: bj.feiring@gmail.com

Fakturering starter 1.. juni 2015 og fortsetter fortløpende etter hvert som det tilflyter medlemmer.
Navn

Adresse

Kryss av for enten 1 innbetaling på kr 5.000 eller 4 innbetalinger à kr 1.250

Mailadresse / Telefon

1

4
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Innsamlingsaksjon for Biri IL Flerbrukshall
Du kan hjelpe til på ett eller flere vis:
5000-klubben:

De som bidrar med kr 5.000 vil få navnet sitt på en oversikt
inne i hallen, alle mottar dessuten en eksklusiv pin –
og ikke minst: de får en flerbrukshall!

5000-klubben

Det trekkes 2 stk. tresnitt gitt av kunstner Einar Sigstad blant
medlemmene av 5000-klubben som har betalt innen 31.12.2015
Påmelding til medlemmer i hallkomitéen eller underkomitéer.
Fakturering skjer fra 1. juni 2015. Beløpet kan etter ønske deles opp i 4 innbetalinger.

Gavebidrag:

Økonomisk støtte kan sjølsagt gis direkte på kontonummer 2050.26.84796

SMS-gave:

Vi jobber med en løsning og kommer med mer informasjon om dette.
For mer informasjon, ta kontakt med hovedkomitéen i Biri Flerbrukshall AS:
• Magnar Linnerud (leder), 970 29 575 / ml@stadion.no
• Bjørn Feiring (økonomiansvarlig), 917 33 774 / bj.feiring@gmail.com
• Kjersti Krageberg (innhold og arrangement), 992 33 331 / krageberg@gmail.com
• Mina Fagerli (innhold og arrangement), 938 63 059 / post@stokkenedre.no
• Torvild Sveen (komitésekretær og marked/media), 945 10 200 / torvild@online.no

www.biriil.no
www.facebook.com/Biriflerbrukshall

Biri Flerbrukshall AS
Klomsteinrovegen 55, N-2836 Biri
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HOVESTYRET I BIRI IL: Bak fra venstre: Johan Grønstad, Ole Anders Lund, Bjørn Inge Russ, Thomas Jevnesveen.
Foran fra venstre: Bjørg Feiring (kasserer), Magnar Linnerud (leder), Torfinn Austad (sekretær).
Marthe Stine Brobakken og Tor Raabe var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Biri IL ser lyst på fremtiden
TORE FEIRING TEKST
TROND ØDEGÅRDEN FOTO

Men aller først ble de vanlige årsmøtesakene
effektivt og greit klubbet igjennom, innkalling og
godkjenning av saksliste, valg av dirigent, referent
og såkalte desisorer eller hvem som skulle signere
protokollen. Årsberetninger fra de ulike gruppene
ble effektivt opplest i kortform, og viste god aktivitet og økonomi blant de fleste, hvor årsresultatet
varierte fra Gym og Turn sine vel 1.600,- kroner
til seniorfotballen med sine vel 270.000 kroner på
konto. Et stort spenn som viser et idrettslag med
mange forskjellige aktiviteter for både små og
store grupper og aldre.
Hovedlaget har hele 1,8 millioner på bok og
kunne vise til et årsresultat samlet for idrettslaget
på 398.485 kroner.
Derfor ble også det totale regnskapet for 2014
en hyggelig seanse og en av grunnene til tidligere
nevnte tro på fremtiden. En annen grunn er en
økende medlemsmasse (med blant annet 61
nye medlemmer i 2014) som gir idrettslaget
870 medlemmer ved utgangen av fjoråret.
Nettsider og bruk av facebook, sammen og om
hverandre, ble omtalt som en liten utfordring,
hvordan markedsføre og bruke de digitale mediene
fornuftig og i henhold til idrettslagets nytte er et
tilbakevendende tema. På den annen side ble det
tydelig redegjort for at man er klar over utfordringene og at dette stadig jobbes med.

BIRI: Et 20 talls personer foruten styret møtte opp da Biri IL avholdt sitt årsmøte
søndag 8. mars, på selveste kvinnedagen. Leder Magnar Linnerud hadde mange
spennende prosjekter på agendaen og fremtidstroen er stor i idrettslaget.
Utleie av klubbhuset går over det budsjetterte, og
man mente at oppussingen av klubbhuset hadde
gitt gode resultater, selv om dette slo direkte ut på
regnskapet, totalkostnadene for vedlikehold av
bygninger var budsjettert med 55.000, i stedet for
de 177.000 man endte opp med, innenfor her lå
også en utgift på vel 20.000 til arkitekttegninger
av den nye flerbrukshallen.
En hall som er stipulert til å koste 19,5 million
kroner pluss mva. Flerbrukshallen og tegninger er
godkjent av Gjøvik kommune, som vil spytte inn
9 millioner i prosjektet. Når da Norsk tipping gir
6,5 million kroner, og hallprosjektet organiseres på
en slik måte at det gis full mva. kompensasjon, står
det igjen 4 million kroner for idrettslaget. Av dette
er en halv million allerede avsatt.
Flere grupper innad i idrettslaget er nå dannet
for blant annet å se på både bruk av hallen og
ikke minst hvordan man skal hente inn penger.
Årsmøtet hadde stor tro på at det ville gå greit
å hente inn de manglende midlene. Så stor tro
at byggestart er satt allerede til våren 2016 med
ferdigstillelse samme høst. Så om vel halvannet år
kan det ventes stor festivitas i idrettsparken når
hallen åpnes.
Ellers viste det seg at det har vært særdeles liten
aktivitet i friidrettsgruppen og den ble derfor
vedtatt nedlagt og tatt ut av ski og fridrettsgruppa,

som da blir hetende skigruppa. Likevel ville man
fortsette med gateløpet som er noenlunde populært. Hovedstyret tar ansvaret for organisering, i
slutten av april vil nok noe skje. Pengene som er i
fridrettsgruppen overføres til kontoen for flerbrukshallen, som også blir et eget AS.
Det har kommet spørsmål fra Gjøvik kommune
om Biri IL vil overta Kremmerodden og drifte
huset der. Det har idrettslaget takket nei til, fikk
vi høre, og ingen hadde noen innvendinger mot
den avgjørelsen.
Det er også dannet en gruppe som jobber med Biri
IL mot 2020, de presenterte en del spenstige prosjekter og ble rost av årsmøtet for dette. Gruppen
hevdet at idrettsanleggene i Biri må bli tilgjengelige
for alle og presenterte likegodt denne optimistiske
visjonen: - Alle i Biri i fysisk aktivitet.
En del av deres foreslåtte prosjekter var allerede
igangsatt, vedtatt og godkjent av hovedstyret.
Også en tettskreven handlingsplan 2015-2018 på
vel 15 sider ble presentert på dette årsmøtet. Det er
tydelig at det jobbes iherdig og godt i idrettslaget
og at mange er involvert i forskjellige utviklingsdugnad og ledergrupper i tillegg til aktivitetene.
Man må gå utfra at disse planene og utredningene
kan leses enten på hjemmesiden til Biri IL eller
på Facebook. Hvis ikke, kontakt idrettslaget for
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å få kopier av både regnskap, årsmeldinger og de
forskjellige planene som er gjennomført.

Følgende prosjektgrupper i flerbrukshallen er også
valgt:

Morten Strandengen, Roger Linnerud, Reidar Aas
og Magnar Linnerud.

Til styret i Biri Flerbrukshall AS ble følgende valgt:
Magnar Linnerud, styreleder, Torvild Sveen,
sekretær, Bjørn Feiring, økonomiansvarlig, Kjersti
Krageberg, styremedlem, samt et medlem fra
henholdsvis fotballgruppen, skigruppen og håndballgruppen.

• I en hovedkomite vil disse sitte:
Magnar Linnerud, leder, Bjørn Feiring, kasserer,
Torvild Sveen, sekretær, Mina Fagerli, arrangementskoordinator og Kjersti Krageberg som
kreativ leder.

• Marked og kommunikasjon: Torvild Sveen,
Trond V. Ødegården, Erland Grønstad og
Marthe Stine Lunde.

Ansvaret er å sørge for at prosjektet holder seg
innenfor 19,5 millioner kroner. Hvis overskridelse
skal årsmøtet ha den til behandling. Dette styret
fikk også fullmakt til å oppta et byggelån på inntil
5 millioner kroner.

• Prosjektgruppe for anbudbeskrivelse/spillemiddelsøknad:
Magnar Linnerud, leder, Bjørn Feiring, kasserer,,
Finn Bratteng, Jan Leirhol, Trond Øyvind Nilsen
og Torbjørn Furuly.

• Til sist, men ikke minst, disse skal sørge for
at flerbrukshallen får et fornuftig innhold og bruk:
Kjersti Krageberg, Mina Fagerli, John Werner
Bratteng, Ragnhild Svartbekk, Gyri-Anita Smestad
og Lars Opsahl.

• Så finner vi også tre grupper under disse igjen,
i gruppen som skal skaffe sponsorer og inntekter:
Bjørn Feiring, Birger Sand Bakke,

NY FLERBRUKSHALL: Sånn vil den nye flerbrukshallen se ut fra sør.
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Malermestrene i Biri!
• Vi utfører alt innen maling, tapetsering og gulvlegging.
• Vi er spesielt dyktige på flytsparkling av gulv og våtromsarbeider.
• Vi utfører også legging av ny type membran under fliser
i våtrom på gulv og vegger.
Kontakt oss for å få arbeidet fagmessig utført.

Husk også våre tilbud og gode service
i vår fargehandel på Biritunet.

Vår fagkunnskap er din trygghet.

www.malermestrene.no

Telefon 611 80 027

ÅPNINGSTID 10.00 – 17.00 LØRDAG 09.00 – 14.00
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Torvilds

ARKIVER

KRIGSGRAVEN PÅ BIRI KIRKEGÅRD:
Krigsgraven på Biri minner oss om søndag 22. april 1940 da fem britiske og
en norsk soldat ble drept av en tysk granat som ble avfyrt fra Ring.

22. april 1940
– en svart dag i Biris historie
TORVILD SVEEN
TEKST OG FOTO

Fem britiske soldater, en norsk soldat og en norsk
sivil poståpner. Alle sju ble de ofre for tyskernes
invasjon av Norge 9. april i 1940.
Fra England
De fem britiske soldatene tilhørte «West Force»styrken av Sherwood Foresters-styrken i Notts
& Derby-regimentet. Britene hadde kommet til
unnsetning fra Storbritannia etter at den norske
forsvarsevnen nærmest hadde kollapset allerede
fra krigsutbruddet 9. april. Sherwood Foresters
(Nottinghamshire og Derbyshire Regiment) var
et infanteriregiment i den britiske hæren fra 1881
til 1970. Etter en rekke fusjoner siden 1970, er
denne delen av den britiske hæren nå viderefært
i Mercian Regiment.
På retrett
De seks ombord i lastebilen var på retur fra
Tretten, da de tyske styrkene som var på frammarsj ved Ring fikk øye på bilen som var på tur
mot Gjøvik. Tyskerne satte opp granatkasteren
og fikk inn et heldig, men dødbringende treff
mot lastebilen. De seks ombord ble drept
momentant, og alle fikk sin grav på Biri kirkegård.
Men hvem var de fem britiske soldatene?
Vi kjenner noen svar.

BIRI: Søndag 22. april 1940 vil for alltid bli stående som en mørk dag i Biris
historie; sju personer måtte bøte med livet etter at tyskerne først skjøt med
granatkaster og senere kom til Biri.
Unge soldater
• Henry Brown (f. 1919) var bare 21 år gammel
da han ble et offer i 2. verdenskrig. Han var født
og oppvokst i byen Mansfield i grevskapet Notthinghamshire i Øst-Midlands i England. Han var
sønn av Henry og Francis S. A. Brown.
• Davey Haydn (f. 1921) var den yngste soldaten
som satt i ulykkeslastebilen den skjebnesvangre
søndagen på Biri. Haydn var sønn av John og
Sarah Davey.
• Samuel Arthur Kendrick (f. 1918) var 22 år
gammel da han ble drept. Han var sønn av John
Samuel Kendrick og Lucy Jones og kom fra byen
Wednesbury i Staffordshire i England. Samuel var
en av sju søsken.
• Albert Taylor (f. 1919) var vise-korporal da han
ble drept på Biri, og hadde sin oppvekst i byen
Worksop i Nottinghamshire. Han var sønn av
Henry og Mary Taylor.
• Henry Arthur Maslin (f. 1898) var den eldste i
flokken og var korporal. Han var sønn av Henry
og Emily Maslin fra samme by som Taylor, og
vokste opp sammmen med sine fire brødre. Han
var gift med Doris Maslin.
Norsk sjåfør
De fem britiske soldatene har lett for å bli nevnt

i ulike sammenhenger, men vi skal også huske
den norske soldaten som ble drept av tyskerne i
angrepet på lastebilen. Bak rattet på lastebilen
satt nemlig den 32 år gamle soldaten Johannes
Ellefsen. Ellefsen kom fra Drøbak i Frogn i
Akershus. Utenfor Frogn rådhus er det oppført en
minnestøtte over Ellefsen og seks andre frogninger
som måtte bøte med livet under 2. verdenskrig.
Minnestøtten står for øvrig bare et steinkast fra
barndomshjemmet til Ellefsen.
Poståpneren drept
Søndag 22. april 1940 skulle imidlertid bli verre.
På postkontoret i Biri, for mange kjent som Altona
(huset som står tett ut mot gang- og sykkelvegen),
satt poståpner Jens A. Hemmingsen. Da de tyske
stormtroppene kom til Biri fra kamphandlingene ved Bråstad-brua i Vardal, ble Hemmingsen
skutt etter at han begynte å løpe fra stedet. Hele
poståpneriet ble rasert av tyskerne. Hemmingsens
kone, Aasmunda Borghild Johanne (Munda) Hemmingsen kunne fortelle at da hun hadde talt opp
kassen manglet det 390 kroner som man antok var
stjålet av tyskerne. Munda Hemmingsen ble ansatt
som poståpner, og hun var poståpner fram til hun
gikk av med pensjon 29. august i 1956.
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Et øyeblikk...
UHELL PÅ BIRISTRAND:
«Lastebil og folkevogn i uhell på Biristrand på 1960-tallet. Jeg tok foto, men måtte fort videre,
uhellet gikk visst relativt bra for de involverte.» (Foto: Kaare Lesjø)
---Biriavisa har fått tilsendt fotografier fra Kaare Lesjø som jobbet i Biri på 1950-60-tallet.
Passfotoet til høyre viser Kaare Lesjø på 1950-tallet.
Biriavisa beklager: I forrige nummer av Biriavisa har vi blitt gjort oppmerksomme på feil i informasjonen
som ble gitt: Sønnen til datteren av fru Hemningsen het ikke Arne, men Knut.
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Lions Strandenga
HARALD EIKREM TUSVIK
TEKST OG FOTO

BIRI: Lions Club Biri har hatt en hektisk start på kalenderåret. Som mange i Biri
har registrert, har vi hatt organisasjonens store innsamlingsaksjon knyttet til
Lions Røde Fjær.
Og vi har fulgt opp med en god del vedlikeholdsarbeid, i tillegg til at vi også gjør forberedelser til
flere aktivitetsrom, spesielt inne på «Låven».

MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag
for å ta gode valg. Hensikten er å forebygge
problematferd som sinne, mobbing og bruk av
rusmidler. Dette er med på å skape et godt og trygt
klassemiljø, som også er forutsetningen for god
faglig læring, og et godt miljø i lokalsamfunnet.

Lions Club Biri er svært takknemlig og glad for
den støtten biringene gav til innsamlingsaksjonen!
Og i løpet av våren vil dere møte oss på nytt, med
vårens tradisjonelle tulipan-aksjon. Disse innsamlingsaksjonene vi har er ikke bare «innhenting av
penger», det betyr også at noe vil komme tilbake.
Ikke bare til nasjonal/internasjonal støtte men også
til vårt eget nærmiljø i form av praktiske tiltak vi
vil delta med, for å ivareta vårt eget nærmiljø, og
miljøarbeid for barn og ungdom.

MITT VALG trener barn og unge i:
• Å ta ansvar og sette grenser
• Å kommunisere godt
• Å bygge selvfølelse
• Å ta beslutninger
• Å sette seg mål

Lions Strandenga
Vinteren er stort sett en stille tid på leirstedet,
men i år har vi også opplevd at stedet er blitt brukt
– også på de kaldeste dagene –Men med noe vedforbruk fungerte det faktisk veldig bra (det bodde
jo mennesker på stedet for 100 år siden også!).

Vi ønsker biringene og biristrandingene velkommen ned på leirstedet, enten det nå er som deltagere, leietagere eller rett og slett for å rusle en tur i et
fantastisk flott strandområde!

Prosjektet som hele organisasjonen samler seg
om, er et holdningsskapende program som heter
Mitt Valg.

Nå er vi i full gang med planlegging av nye leirer
for barn/ungdom - så langt ser det ut til at det kan
bli 6-7 uker med leir-aktivitet i løpet av sommeren,
med forskjellige aktører innenfor miljø-arbeid for
barn og ungdom. I tillegg til mange dagsbesøk og
weekeend-besøk.
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Operadryss
på Brøtheim
med flere fra
Biri i koret
Vi er så heldige å ha med flere Biridamer i koret vårt:
Siw Irja Norstrøm, Unni Linnerud, Mona Ødegårdstuen
og Elin Joløkken.
Veit biringene at de har operastjerner i bygda si?
Velkommen på konsert lørdag 25. april kl 19.00!
Mvh Bodhild Løvli
Leder i Brøttum korforening

Brøttum Korforening ønsker velkommen til

…
s
s
y
r
d
a
r
Ope
Brøtheim

Lørdag 25. april kl. 19:00
Vi serverer et knippe korklanger fra kjente operaer som
v

Hoffmans eventyr
Trubaduren
v
La Traviata
v
The Phantom Of The Opera

v

LAVE PRISER ALLTID

t
Ved pianoe
rdhagen
Aaseth No
in
t
Eli Kris
Dirigent
Arild Haug
av f
Utlodning

Gjestesolist og
kveldens konferansier

ster
lotte gevin

holdige
rt vårt rik
e
d
lu
k
in
is
Pr
kr. 200,kakebord
Barn gratis

Barytonsanger
Bernt Ola Volungholen
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REDALENS DAMELAG I 5. DIVISJON:
Bak fra venstre: Hilde Hunder, Line Lilleeng Mathisen, Stine Sveen Dahl. Unni
Stenseth, Lene Strøm Sletten, Stina Sletten, Marius Martinsson.
Foran fra venstre: Katrine Smestad Svartbekk, Anne Hege Simensen-Engen, Mari
Gjævert Hesla, Tone Lundberg, Anne Mari Gaaserud, Anja Alund Pedersen.
Enkeltbilder fra venstre: Veronica Engen Nesset, Ingvild Brandvold, Andrea Ledel,
Cecilie Stenberg

REDALENS JENTER 9 ÅR:
Bak fra venstre: Thea Caroline Viberg, Inger Cecilie Etnestad, Silja Klever
Foran fra venstre: Sarah Simensen-Engen, Rikke Viberg, Ingeborg Mathisen

Redalen IL Håndball - 2014/2015
JORUN LILLEENG
TEKST OG FOTO

Å ha det gøy med håndball er viktige faktorer
både for de eldste og for 9-årslaget i Redalen.
Det yngste laget har hatt mange lange reiser til
kampene, og har blant annet vært to ganger i
Jevnakerhallen for å spille kamper. Dette er lange
reiser for småjenter fra 7 år og oppover.
Håndballgruppa i Redalen ser veldig fram til at det
skal komme hall på Biri! Bedre treningsmuligheter,
anledning til å arrangere helgeturneringer selv og
kortere reisevei. Redalen IL og Biri IL trener i
Moelvenhallen og der er vi kun tildelt tid på
søndagsettermiddager. Lagene nyter heller ikke
godt av «sponset» treningstid som lagene ellers
i Gjøvik kommune. Vi håper det blir lettere
å få kamp- og treningstid i egen kommune når
Kallerud Arena og Birihallen er klare til å ta
i mot oss!

BIRI: Redalen har i år stilt 2 lag i håndballserien. Damelaget har spilt i 5. divisjon
og nivåforskjellen på de beste lagene og de på bunnen av tabellen er stor. I årets
serie har laget hevdet seg bedre enn i fjor og har kapret mange poeng.
Litt fra årets sesong
• 5. divisjon damer:
Sesongen 2014/2015 startet med trening
i Moelvhallen i august. Treningene har foregått
hver søndag i Moelvhallen samt at det har blitt
gjennomført basketøkter i gymsalen på onsdager
vinteren igjennom.
Oppmøte har vært jevnt bra hele sesongen. Noen
nye har kommet til samt at noen har falt fra.
Totalt har det vært 17 spillere. Trener for sesongen
har vært Marius Martinson. Denne sesongen har
gitt flere seiere enn tidligere sesonger. Det viktigste
er at det er mange lokale spillere både fra Redalen
og Biri som er med og alle synes at det viktigste
med håndball er å ha det moro.

• Jenter 9:
Vi har også hatt et J9-lag i år , og det har gått mye
bedre enn foregående år. Denne sesongen har de
spilt 21 kamper som har gitt 7 seire, 1 uavgjort og
13 tap. Troppen består av kun 6 spillere, men de er
ivrige og har gjort store framskritt. Alle spillerne
har vært på scoringslisten. De gleder seg stort over
mål og seire, men takler også godt nederlag.
De spiller på små baner og det er 4er-håndball
som gjelder. Her er keeperen med som utespiller
i angrep og det bli mye fart og spenning. Trener
for sesongen har vært Anne Hege Simensen-Engen.
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«Olsenbanden på truger ble også observert ute i løypa...»

Låmi-låmi på Myrvang
IRENE KALRASTEN
TEKST OG FOTO

Låmi-Låmi 2015 ble arrangert 14. mars i strålende
sol, helt frem til vi startet – da gjemte sola seg
bak Brynstadberget. Det setter ingen demper på
damene, heller ikke at ski ble byttet ut med truger
da det var litt hardt i løypa for oss damene. Olsenbanden var også ute i løypa. Våre menn stilte som

BIRI: 14. mars ble Låmi-låmi 2015 arrangert i området rundt og på Myrvang

vanlig opp i løypa med skyting, ringspill,
puslespill, quiz og hinderløype. Selvsagt ble
det også «litt» i koppen.

Det ble en like uformell og koselig dag/kveld som
vi ønsker å ha på dette arrangementet, og vi håper
vi ser alle igjen om et år.

I år var vi på Myrvang etter rennet også, med
bålpanne, grilling av pølser og deilig mat inne.

– Vennlig hilsen styret i Låmi-Låmi!
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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.
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Vintertreff på Biri
KATRINE ENGEN
TEKST OG FOTO

Lørdagen tilbragte vi på Myrvang. De sprekeste
gikk opp på ski eller på beina, mens andre valgte
den behagelige bilskyssen. Vi startet med skiaktiviteter rundt på området, først racer og etterpå
idealtid. Vinnerne ble premiert på søndagen. Inne
på Myrvang solgte vi hjemmebakte kaker og nystekte vafler, flere synes det var godt å komme litt
inn i varmen. Etterpå var det grilling av pølser
og hamburgere.
Det siste vi gjorde før vi gikk/akte tilbake til skolen
var en aktivitetsløype, hvor alle var med. Her fikk
de prøve flere ting blant annet basketball, hoppetau og skiskokast med vri, dette var vanskelig,

BIRI: Årets vintertreff for Juba Østlandet fant sted på Biri ungdomsskole
30. januar – 1. februar. Ca 130 store og små var samlet for ei helg med
lek og moro.
men skapte mye moro. Kanskje hadde det vært
enklere hvis ikke Arne Kjørstad brukte skisko i
størrelse 45.
På kvelden var det duket til fest. Etter god pizza
ble det underholdning på scena. Vi fikk besøk
av blant annet en Norgesmester i hip-hop-dans
og en baker fra Lilleputthammer. I tillegg var det
underholdning fra Juba-medlemmene. Kvelden ble
avsluttet med en stafett. Her fikk mange prøvd seg
på nye ting. For eksempel å ta på nylonstrømper
med votter (vrient).
Søndagen var det romperallykonkurranse i akebakken, dette gikk ekstremt fort. Alle barna

som deltok på vintertreffet fikk et sitteunderlag
og en matboks fra FORUT, vår egen bistandsorganisasjon, før de reiste hjem.
I ettertid har vi fått tilbakemelding fra de andre
lederne om at Myrvang var et ypperlig sted for
et slikt arrangement.
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Hagbart&Bredo Entertainment proudly presents

BIRI MUSIKKFÆST 2015

HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER BIRI

LØRDAG 6. JUNI

DØRENE ÅPNES KL. 18.00 (20ÅRS GRENSE)

Billetter kr . 300,Billetter ved inngang
eller forhåndskjøp på

Honne, tlf 61 14 81 00

HANNE LELAND BANDERIK HARSTAD& SOWHAT
BIRI ALLSTARSTRIOEN´HÆLV

SPONSET AV: LILLEHAMMER BYAVIS - KIWI - BDO - GJØVIK TRAFIKKSKOLE - B GJENGEN - TOSK MONA OG GEIR - STAN FARAWAYFARM - BIRISTRAND CAMPING - TRONDS RØR OG VARMESERVICE AS
FOTOGRAF KATRINE-FIBRA-BIRI TRANSPORT - NR.18 PK TRANBERG

Bestill time nå!
DET TETTER SEG TIL MOT 17. MAI

