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Endelig helg
Tenkt & opplevd

VIKTIG: Man
må ikke dra til
fjells i påsken
Når dette leses, vil det forundre meg mye om ikke en del
allerede er på tur oppover mot
fjellet med bilen full av bagasje, ski, hunder, barn, tursjokolade, appelsiner, svigermødre, pils, rødvin, anorakk og
spade. Man er jo født med ski
på beina og må rett og slett til
fjells i påsken, må vite!
Eller, må man egentlig det?
Mitt svar er et lavt og rungende «nei!». Jeg er nemlig en av
dem som tør å innrømme, om
enn noe lavmælt, at jeg ikke
er noen stor tilhenger av å
reise etter snøen etter hvert
som den trekker seg oppover
i høyden. Når jeg endelig har
fått en veranda uten snø hjemme, ser jeg ikke poenget med
å betale i dyre dommer for å få
sitte i en snøhaug langt oppe i
Valdres, eller der omkring. Jeg
tar meg heller en iskald pils fra
eget kjøleskap og setter meg i
solveggen. Kanskje drister jeg
meg til å be over noen venner
og slenge en kotelett på grillen litt utpå dagen. Der har du
meg, liksom.
Ok, jeg har ingen problemer med å akseptere at folk vil
reise på hytta i påsken, men
hvorfor skal den hytta på død
og liv ligge på fjellet? Hadde
det ikke vært med ei hytte på
Sørlandet, eller i Syden?
Et påskemysterium på nivå
med «Hvem kom først: Påskeharen eller egget?» er: Er det
virkelig så stas å reise til fjells,
eller er det bare noe folk gjør
fordi det forventes av dem?
Det er litt som Birkebeineren.
Det er en forferdelig opplevelse, men du oppnår ikke skikkelig anerkjennelse før du har
gjort det.
Jeg gjorde unna mine påskeferier på fjellet mens jeg
var ung. Etter å ha trasket
noen kilometer fra parkeringa
på ski, fant vi hytta nedsnødd
til pipa. Vi måtte lage en korridor bort til døra, og derfra
og bort til utedoen. Etter fire
timers hard snømåking kom
vi oss inn til en iskald hytte
det tok tre døgn å få varm. Så
var det å tre på seg truger for
å hente vann. Det ble hentet i
en liten innsjø nedenfor hytta,
og vi måtte selvsagt borre hull
i den metertykke isen.
Så til alle fjellfarende nordmenn: Det er ingen skam å
snu. Og det er plass til flere
på verandaen min.

John Erik
Thorbjørnsen

NÆRMILJØFORKJEMPER: – Forum Vestre Gran skal vi få til, med både små og store, der vi selvsagt også vil ha med ungdommen, sier Grethe Bøe.

■ Tett på: Grethe Bøe

Grendeforkjemperen
Hun er med i den såkalte «bassenggruppa» i Vestre Gran, og
ønsker å få mer liv i bygda ved
å danne Forum Vestre Gran.
Kari Dæhlen
kd@hadeland.net l 61 31 31 21

grymyr: – Onsdag ble det arrangert folkemøte, fornøyd med responsen?
– Ja. Det ble besluttet å nedsette ei arbeidsgruppe som skal utrede et alternativ som skal
presenteres på et folkemøte i høst.
– Hvorfor har du engasjert deg?
– Suksessen med «bassengsaken», og hva
de har fått til i Bjoneroa.
– Dette har du trua på?
– Ja, tiden er moden, og det er flere enn oss
som tok initiativet som er vennlig innstilt. Får
vi det ikke til, har vi gjort et ærlig forsøk.
– Hva er førsteprioritet for forumet?
– At det blir lettere for flere å bygge og
bosette seg, og å bli boende livet ut i Vestre
Gran. Og dessuten få til et kombinerte grende- og klubbhus med eventuelt mulighet for
barnehage. Vi veit ikke hvor lenge Leikvold
lever. I Moen fungerer det aldeles utmerket.
– Hva fikk deg til Gr ymyr?
– Øyvind hadde jeg møtt før vi flyttet, men
mor var utsatt for ei bilulykke og klare seg
ikke aleine lenger. Da spurte vi svigermor om
hun hadde hørt om noen som skulle selge to
boliger i nærheten av hverandre.
– Hvor lenge har dere vært bofast?
– Siden 1997. Dessuten var det bra for
småunger her. Vi hadde bare Torstein da vi
flyttet.

– Vanskelig å komme inn i miljøet?
– Begrensningene satt nok i mitt eget hode.
Når jeg først turte, opplevde jeg miljøet som
veldig inkluderende.
– Folk i nærmiljøet forteller at du er
både hjelpsom, kreativ og en drivkraft.
– Det er jo hyggelig å høre. Det begynte
vel med at jeg ble valgt inn i en komité på
skolen i forbindelse med 17. mai. Siden
engasjert jeg meg i Gr ymyrgjengen og i
idrettslaget. Etter som en blir kjent med
folk i bygda opplever en at den ene hjelper
den andre. At det er naturlig å hjelpe hvis
en kan.
– Du er en habil kakebaker?
– Nå ja, svigermor påstår det, men jeg vokste opp i et bakeri og konditori.
– Du er utdannet som ...
... can. mag. ved Universitetet i Oslo, hvor
jeg møtte Øyvind i studentenes science fiction-forening.
– Like engasjert politisk som han?
– Nei, men jeg er medlem i bygdelista.
– Uten påtr ykk?
– Han spurte, samtidig som jeg sa at jeg
ville være med, da jeg hørte om skolesaken.
Den tente jeg på.
– Som du gjorde i bassengsaken. Men
med egen revy, Gr ymyrgjengen og samspill blant husstandene, er det behov for
et eget forum?
– Det er 350 husstander i Vestre Gran, og
et stort flertall på folkemøtet ønsker dette.
– Setter du deg alltid konkrete mål?
– Ja, jeg funker best med konkrete mål. Jeg
prøver å være begge deler. Jeg har interessene mine over veldig mange fagfelt, og lærte
ett og annet om arbeidsmetodikk ved å jobbe
med realfag.

profil
■ Navn: Grethe Bøe
■ Alder: 53 år
■ Sivilstand:
Gift med Øyvind Kvernvold Myhre.
To barn, Ingunn (10) og Torstein (18)
■ Tittel: Datakonsulent
■ Bosted: Grymyr
■ Aktuell: Fordi hun er en av initiativtakerne til Forum Vestre Gran

– I de siste 15 årene har du jobbet
med webtjenester?
– Ja, slik som å sette opp nettsteder, utforme dem designmessig og å drifte dem. I
sånne sammenhenger fungerer jeg ofte som
redaktør og skriver mye av stoffet sjøl. Jeg tar
også gjerne bilder som amatørfotograf.
– Trimmer du?
– Ikke slik som jeg burde, men jeg er veldig glad i å svømme og kommer fra et distrikt
der fotball kommer inn med morsmelka.
– Klubben i ditt hjerte, det er ...
... FFK (Fredrikstad fotballklubb) og Vestre Gran, da. De har de riktige fargene, veit
du. «Rø og hvite kæller ut på banen tællær»,
ja, det gjelder damer også det, altså.
– Hva lokker smilet fram hos deg?
– Britisk humor, den salige blandingen av
det absurde, det dustete og det rampete intelligente.
– Absurd å få samlet Vestre Gran?
– Det vil vi få til, med små og store. Og ungdommen, er vi spesielt opptatt av å få med.

