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Fredag 30. oktober ble 
Skeiporten offisielt åpnet 
og den røde snora ble klippet 
av Kirsti Seielstad fra Joker, 
Freddy Knutrud fra Sport 1 og 
Lene Arnestad fra Fjellglede 
– så nå begynner moroa!

Av Åse Kari Gravråk 

Her er det høyt under taket, lyst og 
luftig, rikelig med plass og god oversikt. 
Sport 1 og Joker er butikker de fleste 
kjenner godt fra før, men Fjellglede 
Kaffebar & Interiør v/Lene Arnestad 
er et nytt og ukjent blad på Skei.

Fjellglede Kaffebar & Interiør
Siden februar i år har Lene drevet 
Fjellglede på Sjusjøen, og tross pandemi 
og stengte dører i vår passerte hun en 
million kroner i omsetning. Men da hun 
verken fikk forlenget leiekontrakten eller 
fant andre lokaler for kaffebaren, måtte 
hun tenke nytt. Og da hennes tidligere 
arbeidsgiver Geir Husum i Sport 1 dukket 

opp og spurte om hun ikke kunne tenke 
seg å flytte kaffebaren til Skei – så ble 
det sånn! 
Lene Arnestad er et stort smil bak 
disken i den nyåpna kafeen. Hun har det 
så travelt, det er lang kø med folk som 
vil ha kaffe, sveler, sjokolade og andre 
godsaker. Det er nesten ikke en ledig 
plass å oppdrive, folk koser seg på høye 
krakker og i myke lenestoler. Her er 
kunst, gaver og interiør, lunt og fint. 
Og svelene – de smaker himmelsk.

På besøk
På høye krakker ved vinduene sitter 
Gjermund Dalsveen og Linda Veslum 
med datteren Mari (12) fra Brøttum. 
– Vi er her for å besøke Kirsti og Torkell, 
de på Joker´n, sier Gjermund. – Og da 
må vi passe på å ta en kaffekopp hos 
Lene samtidig. 
Det viser seg de kjenner Lene fra før. 
Fra tida hun jobba på Sjusjøen.

– Det er jo veldig synd for Sjusjøen at 
Fjellglede har flytta derfra, men samtidig 
synes jeg at det er heldig for Skei at de 
har fått Lene hit, sier Linda. 

– Og det Joker, Sport 1 og Fjellglede har 
fått til her nå, det er kjempebra!

Lene Arnestad vil videreføre samar-
beidet hun har med Baker Kristiansen 
i Moelv, Gudrun Ramstad i Skjåk, Lille-
hammer Kaffebrenneri og Gausdal mat. 
Men hun er åpen for lokale samarbeids-
partnere på andre områder, bla. med 
tanke på treprodukter. – Jeg veit at det 
er mange kreative sjeler i Gausdal, sier 
hun. – Jeg vil satse lokalt, samtidig vil 
jeg ha litt utenfra. 

Blir bra med et sentrum
Ved et annet bord sitter Ann Sofie 
Rekslen med datteren Alma og koser 
seg med kaffe latte og kakao. 

– Bare det å stoppe her på veien 
til hytta og handle og ta med seg en 
kaffe er bare kjempefint. Og at det blir 
et sentrum, tror jeg blir bra.
– Jeg tror at Skeikampen kommer til 
å utvikle seg noe vanvittig, men her 
er det så fint!
Dette kommer til å bli mitt nye stamsted!

NÅ ER DE PÅ PLASS I

SKEIPORTEN!
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Lene Arnestad 
har det travelt 
bak disken.

Linda, Mari og Gjermund synes det er heldig for 
Skei at Fjellglede har etablert seg her. 

Velkommen til Skeiporten! Ann Sofie og Alma koser seg med 
kaffe og kakao.


