Nytt
vertskap
Møt Agnes på Thon Austlid Fjellstue
- Sjelen på Austlid Fjellstue må tas vare på, men
hvis det skal være liv laga må man være åpen for
endringer underveis. Jeg er kjempeglad for at jeg
har fått denne muligheten til å være vertskap her
og at jeg kan være med å påvirke.
Åse Kari Gravråk

Agnes Cimarolli er nyansatt som vertskap
på Thon Austlid Fjellstue, men ny på Skei
er hun definitivt ikke. Hun har vokst opp
i alpinbakken og har blant annet femten
års fartstid som ski- og snowboardtrener
på Skei, inkludert to år i Østerrike. Hun var
aktiv alpinist i sine barne- og ungdomsår,
og i tillegg har hun drevet mye med hest
hele sitt liv. De to siste årene har hun og
familien bodd i Spania, noe som ga de
et etterlengtet avbrekk fra vinterfjellet.
Jobben som vertskap på Austlid sto ledig
da hun kom hjem på senhøsten i fjor.
- Jeg er veldig glad for at jeg tok en ”spaniapause” på to år, og at jeg fikk dette
jobbtilbudet da jeg kom hjem passet veldig bra. I Spania fikk jeg oppleve andre
typer mennesker, en annen hverdag, en
annen kultur og gjestfrihet. Jeg har roet
meg litt ned og ser litt annerledes både
på både det ene og andre. Nå vet jeg at
ting ordner seg bare du tenker positivt og
ønsker å bidra. Jeg har også lært at det
som er annerledes og kanskje uventet
ikke nødvendigvis er feil, men kanskje til
og med bedre enn det du selv mente var
riktig.

Lyst til å skape et treffpunkt
Agnes setter fra seg kaffekoppen, stopper
litt opp, ser ut gjennom vinduet og slår ut
med armene.
- Austlid ligger jo midt i smørøyet! Her er
det masse hytter og hyttebygging, jeg har
lyst til å skape et servicesenter, et treffpunkt! At det skjer noe rundt meg synes
jeg er spennende, og at det nå er nyoppusset og fresht er også motiverende.
Forresten, flere av de som bygger hytte
her kjenner stedet fra de var barn, og når
de kommer tilbake for å bygge hytte når
de har blitt voksne må det vel bety at de
trives? Og det er nettopp det jeg mener er
det viktigste for gjestene, gode opplevelser mens de er her så de kan reise hjem
med gode minner.

Kakao foran peisen
eller øl på terrassen
Akkurat denne dagen er det snøstorm på
Skeikampen, snøen pisker som iskalde
spisse nåler i ansiktet, og det er en av
de dagene jeg aller helst vil krølle meg
sammen i en stol foran peisen med varm
kakao og bare bli der. Det jeg tenker minst
på akkurat nå er skitur. Jeg sier ikke dette
høyt til Agnes, men det virker nesten som

som regel hotellsjefen på Thon Hotell
Skeikampen - Sigrid Johansen - som stepper inn. For å lykkes er det også en forutsetning å ha nok folk som vil jobbe når det
trengs sier Agnes.
- Jeg mener det er spesielt viktig å slippe
til ungdom som vil jobbe i helger og ferier
da det er skikkelig trøkk. Og de må være
blide og raske til beins! Heldigvis har vi
ungdommer fra Gausdal som kan servere,
vaske opp, skjenke i kakao og løpe rundt
å fylle på. Også er det jo slik at yngre
arbeidsfolk trekker til seg yngre gjester.
Og det vil vi også gjerne ha.

Austlid Fjellstue må få utvikle seg

hun vet hva jeg tenker.
- De som ikke vil gå på ski sjøl kan gjerne
komme hit og se sport på TV i stedet, det
er jo ikke alle som er like ivrige ute i løypa.
Her er alle velkommen! Vi kan tilby varm
kakao og vafler foran peisen, eller kald
øl på terrassen mens du nyter utsikten.
Hjemmelaget pizza og andre retter kan
vi også friste med. Vi har åpent hver dag
bortsett fra tirsdager, og i helgene har vi
også åpent på kveldstid. Overnatting har
vi ikke, rommene trengs oppussing, men
det er foreløpig ikke helt avklart hva som
skal skje på den fronten. Men er du ute
etter et dagsseminar med jobben har vi
god plass med de fasiliteter som trengs,
det er bare å ta kontakt.

Må ha folk som vil jobbe
De dagene Agnes ikke er på jobb er det
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Jeg spør Agnes hva hun tenker om fremtida for Austlid, hvordan hun tror det er her
om 25 år.
- Oi! Det er vanskelig å si, men jeg håper
det fortsatt er liv og røre her. At det fortsatt
er et sted som folk har lyst til å komme
for å ha gode opplevelser. Og for at det
skal skje må ting få kunne utvikle seg.
Gjestene skal føle tilhørighet, og neste
generasjon skal ha lyst til å være her for at
foreldregenerasjonen selv har gode minner herfra.

Historien gjentar seg
For 84 år siden var det en annen Agnes
som ønsket gjester velkommen på en
annen fjellstue på Skeikampen. For
å være helt nøyaktig var det en liten
turisthytte som senere ble Skeikampen
Høyfjellshotell, og det var Agnes Berle,
også kalt ”hotelldronningen i Gausdal”
som kjøpte turisthytta i 1933.
Hun er en av de som la fundamentet for
turistnæringen på Skeikampen, og for
å gjøre en lang historie kort er det hennes oldebarn Agnes Cimarolli som i dag
ønsker deg velkommen til Thon Austlid
Fjellstue.

