INVITASJON TIL BIRITAPET
OG LUNSJ PÅ SIGSTAD GÅRD
LØRDAG 31.AUGUST 2019

Oppmøte: Kl.: kl.11.15, Sigstad Gård, Øverbygdsvegen 87, 2836 Biri.
Veibeskrivelse: se kartutsnitt Sigstad Gård nederst.
https://kart.gulesider.no/?c=60.958048,10.604060&z=15&q=%22øverbygdsvegen%2087%202
836%20biri%22;geo

Foto: Sigstad Gård

Vi møtes på Sigstad Gård hvor vi skal spise lunsj kl. 11.30 i Stabburet. Sigstad Gård er fra ca. år
1000 og er opprinnelig en gammel katolske prestegård med Biri kirke som aller nærmeste nabo.
Gården har vært i Sigstads slekt siden ca.1640. Stabburskafeen er det nyeste tilskuddet på gården og
den finner vi i det gamle matstabburet som ligger bak hovedbygningen. Den består av en
bespisningsdel og en gårdsbutikk. Kafeen baserer seg på kortreiste råvarer til sine bakverk og
lunsjretter. Meny ligger vedlagt. Etter lunsjen setter vi kursen til nabogården, Semb Gård, hvor vi
finner Biri Tapet.

Foto: Biri Tapet, Dagbladet, Biri Tapet

Biri Tapet
Semb Gård på Biri ligger i naturskjønne omgivelser på Biri, mellom Gjøvik og Lillehammer.
Håndarbeidet veving har alltid vært en tradisjon på slektsgården Semb. Bestemor Klare Schee prøvde i
1938 å veve av andre materialer enn det som var vanlig – nemlig halm. Dermed ble Biritapeten født.
Stråtapetet fra Biri Tapet er et miljøvennlig naturprodukt som gir en egen varm atmosfære til et hvert
rom. Eier av Biri Tapet, Ingeborg Semb tar imot oss på Semb gård. I Drengstua vil hun holde et lite
foredrag for oss om historien til Biritapet. Vi vil også få se visningsrommet og gardsbutikken. Etterpå
tar hun oss med til vevstua.

For de som har lyst foreslår jeg en tur innom Galleri Fjordheim etter at vi er ferdige på
Semb Gård. Galleriet er i et gammelt tømmerhus som ligger vakkert til på en odde langs Mjøsas
bredder, ørlite sør for Mjøsbrua. Adressen er Eriksrudveien, 61, Biri. I perioden 1.august – 1.
september vises verker av Einar Sigstad (lokal Birikunstner) og Ida Løkken Anstensrud.
Ønsker du å vite mer om galleriet sjekk linken https://gallerfjordheim.webnode.com/?fbclid=IwAR3YR3agycXj0XE_AXA4LwZ2L2UpyVGcCuFK9XjTl3HVDn
OflQIEjCxA55U

Foto: Galleri Fjordheim
http://www.idalokken.com/grafikk/
http://w273441-einarsigstad.php5.dittdomene.no/

Kartutsnitt: Sigstad Gård, oppmøte ved 1, se pil

IAFere betaler kr. 100,- og eventuelle ikkemedlemmer betaler kr. 150,-.
Betaling (merk Biri Tapet 31.aug.2019) settes inn på kontonummer: 1204.68.29458 v/
Kristine Solberg innen 24.august. Lunsjen betaler hver for oss på Sigstad Gård, Se
Meny for hvilke rett du ønsker, bestilles i forkant. Påmelding snarest eller innen 24.
august på e-post: kristine.bratvold.solberg@gmail.com eller telefon 992 26 701
PS: Det er gått 12 år siden IAF var på Semb Gård sist. Vi gjentar suksessen da Biri Tapet stadig er
levedyktig og høyst aktuell. Dagen blir sikkert fin for både nye og tidligere besøkende.

Velkommen! Håper vi sees!

Vennlig hilsen
Kristine Solberg, int. kons. NKI. Leder for Aktivitetskomiteen i Oslo.

