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SMÅPLUKK

Fjell i sikte fra
Formokampen

familie

VIGGA Nr. 31

Døde

Kåre Brøste, Molde/Verma.
Født 11. august 1926,
døde 16. august.
Harald Walle Jensen, Horten.
Født 16. desember 1946,
døde 18. august.

Skiven viser 65 topper i både Dovrefjell, Jotunheimen og Rondane. (Foto: Geir Arne Hageland)

Forrige fredag hadde
rundt 60 personer tatt
turen til toppen av Formokampen for å overvære avdukningen av
siktskiven.
Når du ser på siktskiven på Formokampen, ser du navnet på alle
fjelltoppene fremfor deg, både
mot Jotunheimen, Rondane og
Dovrefjell. Siktskiven er produsert
i forbindelse med Rondane 50-årsjubileum, som også er gravert inn

i skiven. Den er tegnet av Solvang
og Fredheim på Otta, og laget hos
Lonbakken av syrefast stål.
Mari Midtli fra Sel åpnet avdukingen med sin vakre stemme, og
arkeolog Runar Hole fortalte om
fangstanlegget på Formokampen,
som ble oppdaget så sent som i
fjor.

Kikkert på vei

- Vi har fått stor hjelp av lokale
bedrifter, samt Trond Espelund på
Otta, som har gjort mye av grunnarbeidet på frivillig basis. En ser jo

30-40 topper over 2000 m.o.h fra
Formokampen, men vi har ikke
med alle på skiven dessverre. Det
startet med over 300 topper, men
det ble bare plass til 65 på skiven,
forteller en engasjert styreleder
i Nasjonalparkriket reiseliv AS,
Maj-Britt Svastuen.
Siktskiven har vært på tapeten
lenge, og er også en del av turstiprosjektet som har vært på
Høvringen. Det er også planlagt
en kikkert, den er bestilt og på
vei.

8.august vart vi foreldre til ei fin lita jente. Ho vog 3090 gram og var 47
cm lang. Helene er stolt og flink storesyster. Gudveig Flittie Skurdal og
jon Olav Skurdal, Sør-Fron.
Verdens beste tante

Ingunn

bli 40-år måndan :)
Her kjem et lite dikt fra oss te de:
Tenk å ha ei tante som har tid.
Ei tante som mest alltid er blid.
Ho smilar ned og trykkjer
handa mi, mens me trallar høgt
vår eigen melodi.
Ja, tenk å ha ei tante som har tid.
Slik ei tante har vi!

Skiven ble fraktet til topps på hester. (Foto: Maj-Britt Svastuen)

Stor bursdagsklem fra Othilie Augusta og Elias
Audun og Silje sende au mange gratulasjone!

Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn
avduket siktskiven sammen med
Unni Strand fra DNB og styreleder
i Rondane Dovre Nasjonalparkstyre Bengt Fasteraune. (Foto:
NPR AS)
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Unni Helen Strømhylden og Svein Almvik ble viet hos sorenskriveren
20. juli. (Foto: Knut Ivars Foto, Grong)

Vi giftet oss i Dombås Kyrkje lørdag 14. juli. Tusen takk til alle som var
med å gjøre dagen vår pefekt! Silje Malene Brekken Voll og Audun Voll.
(Foto:Elsa Gabo)

