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 Jubilantene og søstrene Marit 
Riis og Tora Gulsvik har fylt 80 og 70 
i sommer, tro det eller ei! Tora og 
Marit vokste opp hos sine foreldre 
Maggen og Olaf på Nedre Nore.  
 Vi treffes i kirkestua på Olberg en 
høstlig kveld i august for å tenke litt tilbake. 
I dette huset, både under restaurering og 
etter at det var ferdig i 1992, har disse to 
gitt utrolig mange dugnadstimer. Alle som 
trengte mat og drikke under 
byggeprosessen og alle som har vært 
buden til kirkekaffe i ettertid, har sett disse 
to i raske kjøkkentakter med kopper, kanner 
og kaker. 
     - Ja, det er nå Tora som har æra der, 

sier Marit. Jeg har vært med lite i forhold til alle de åra Tora har stått i! Hun har vært 
med siden kirkestua sto ferdig, og dessuten tok hun imot turister som kom innom i 
veikirketida, også da med servering her. 
     - Men du har vært min ”vikar”, ler Tora. Og da jeg ødela armen min i vinter, tok du 
over mitt ansvar ved kirkekaffen.Tora kan dette med å være vertinne med sin 
allsidige arbeidsinnsats på Sandum Sæter fram til 1970. Da var det ei god tid for 
Sandom-setra! Tora medgir at det er trist å se det slik som det står i dag. 
     - Jeg kan huske deg som sykebilkjører. Fortell om det! 
     - Det var i ei ti-årsperiode på 70-tallet. Rart å tenke på forandringene som har 
skjedd! sier Tora. - Da var jeg aleine i bilen, hadde bare ei enkel båre som ble 
skjøvet inn og ut, ikke noe utstyr som minner om dagens… jeg fulgte med i speilet på 
den som lå på båra, men selvfølgelig var det veien og kjøringa som var min 
hovedjobb! Jeg kan godt huske at den verste tida var før jeg kom fram til 
ulykkestedet. Da var det roen og hjelpen som skulle gis, som fylte tankene. Det var 
nok noen triste opplevelser i blant, men jeg synes det gikk greit, og jeg var ikke 
spesielt engstelig. 
     - Nå må vi ha kaffe, sier Marit og setter fersk rullekake på bordet. 
     - Vet du hva vi har med oss? 
Ivrig legger de to sirlig håndskrevne bøker på bordet, og vi leser og beundrer! Det er 
fra lenge før løsbladsystemets og PC'ens tid: Bjøre Kvinneforenings historie fra 1962.  
Men vi ser at foreningen ble startet i 1882, og vi lurer på hvor den tidligste historien  
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