Påske
I HAFJELL
Av Åse Kari Gravråk
PELLESTOVA
På Pellestova meldes det om grilling og uteservering.
Pellekroa holder også åpent alle dager i påsken. Husk
å stikke innom Pellesalen, her har Thor-Arne Moen sin
kunstutstilling. Ellers må selvsagt Janteloppet som arrangeres 4. april nevnes (se egen sak). Skirennet har start og mål
ved Pellestova.
ILSETRA
Hvorfor ikke legge inn et utendørs bad mellom skituren
og middagen?
Ilsetra er det eneste hotellet i området som tilbyr utendørs
basseng, her er også mulighet til steam- og tørrbadstue,
med andre ord perfekt etter noen kilometer på ski.
Både lokalbefolkning og turister er hjertelig velkommen
til både bad og middag!
SKAVLEN
På toppen av fjellet blir det høy påskestemning. Skavlen
inviterer til mat og drikke, og ikke minst utendørs live
afterski med Claes Lindberg Covershow. Nå har også
den lille kiosken Sætra, rett bak Skavlen, gjenåpnet i ny
bygning. Stedet passer godt for en rask pølse, eller noe godt
å drikke i solveggen. Shuttlebuss fra Skavlen rundtomkring
Mosetertoppen kjører fra kl. 18.00 til 20.00. Siste turen
svipper gjester opp til Hafjelltoppen.
GAIASTOVA
Mat og musikk blir det også på Gaiastova, det mest kjente
utestedet i Hafjell. Nytt i påsken blir en restaurant- og live
afterski-avdeling i det som tidligere var dagligvaren. Fra
Gaiastova går det shuttlebuss kl. 19.00-21.00 og kl. 02.00.
Primært i nabolaget, men siste turen går nedenom Øyer.
LYSAKER GJESTGIVERI
på Hunderfossen har åpent skjærtorsdag, langfredag
og påskeaften fra kl. 12.00-15.30.

Jubileumsmoro med Seniorteateret
Lillehammer Øyer seniorteater runder ti år, og feirer med farsen Huskestua på Busmoen.
Av Anne Stokke
Forestillingene vises på tre steder. De to første vises i Øyer samfunnshus, 21.4 og 22.4. Så forflytter ensemblet seg til Kulturhuset
Banken, der forestillingen vises 23.4 og 24.4. Den 24. blir det for øvrig to forestillinger, den første kl. 12 med innbudte gjester.
Miniturneen avsluttes i Forset søndag 26.4. Seniorteateret teller 17 medlemmer nå, med en gjennomsnittsalder på rundt 75 år.
– Det er stadig like moro å spille teater, sier Målfrid Petersen, som har vært med siden starten, og dessuten vært leder for teaterforeningen i mange år.
Henrik Slåen i Teater Leven er instruktør, og "Huskestua" på Busmoen er en svensk folkekomedie oversatt til norsk og tilpasset lokalt
miljø. Derav Busmoen!
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