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Sommertur i desember

Barnepraten

Kaja Flateng
Alder: Blir ni år lille julaften
Bor på Dombås.
Er det kjedelig å ha bursdag så nærme julaften?
– Nei, det er kjempebra, for da får jeg jo gaver to dager etter hverandre.
Rett før jul kan vi oppleve Rondane i sommerdrakt, når Jan og Geir
Arne Hageland tar oss med ”Ut i naturen” på en jubileumstur i nasjonalparken.

I innspurten før julen
kan vi i år få oppleve
sommertur i nærområdet. 18. desember vises
dovringen Geir Arne
Hagelands jubileumstur
i Rondane på NRK.
MONICA HJELLE
monica@vigga.no
I forbindelse med Rondane nasjonalparks 50 års jubileum inviterte
Geir Arne Hageland med seg to
kamerater, Inge Solheim og Tor
Olav Bjørbakk Steinsvoll fra Otta,
sin far, Jan Hageland, som var
fjelloppsyn i nettopp dette området da Geir Arne var ung, samt
musikeren Mathias Eick som skulle komponere musikk underveis.
Resultatet er blitt et TV-program
i serien ”Ut i naturen”.

To villmarksjenter

Gjennom turen reflekterer Geir
Arne over tilgjengelighet, bruk
og vern av nasjonalparken. Han
møter også på to villmarksjenter;
Maria ”Villmarksjenta” Grøntjernet på 16 år, som i sommer
var på en 50 dagers ekspedisjon Norge på langs, og Sonja

Barth på 90 år, har et omfattende
arbeid med å kartlegge villreinfangst, ferdsel og bosetting
i Dovre og Rondane bak seg.
- Filmen viser møter mellom mennesker og dyr. Alle har et forhold
og en slags avhengighet til fjellet.
I tillegg får vi se et fjellområde
som har store variasjoner og gir
meningsfulle opplevelser for et
stort spekter av mennesker, forklarer Geir Arne.

Ønsker å inspirere

Han håper filmen kan inspirere enda flere mennesker til å oppleve Rondane.
- Jeg håper også at filmen fremhever at vi skal oppleve Rondane med respekt for det livet som er der, sier Geir Arne.
Regissør er Arne B. Rostad, som
tidligere blant annet har regissert ”Giganten”, filmdokumentaren om Erik Bye. Geir Arne
har selv sett rundt 20 minutter av det ferdige programmet.
- Utover det har Arne fortalt meg
hvordan han ønsker at resten skal
bli og det gjør meg veldig trygg på
fortsettelsen. Jeg synes filmen ser
veldig bra ut, og den viser Rondane fra en personlig opplevelse,
slår Geir Arne fast.

Jakthytter til å ete opp
5. klasse på Dovre skole laga i år to flotte jakthyttar til pepperkakehus-utstillinga til Dovre og Lesja kunstforeining.
Foran frå venstre: Åsne Ulheim, Håvard Talleraas, Jon-Erling
Leren.
Bak frå venstre: Live Svendsgard, Elias Ulheim, Mathias Brenden,
Stina Nyhagen. June H. Lillesletten var ikkje til stade då bildet
blei tatt. (Foto: Åse Bentdal)

Hvor skal du feire julen, og hva ønsker du deg til jul?
– Jeg skal feire julen hjemme, sammen med alle i familien, untatt Fredrik, Kristin
og tanteungen min, Iver. Jeg ønsker meg cd med One Direction, masse klær, og
slik som jeg kan lage mitt eget deksel til telefonen av, men jeg husker ikke hva det
heter.
Har du kjøpt, eller skal du kjøpe mange julegaver? Og til hvem?
– Jeg skal kjøpe noen julegaver, og har lagd noen på skolen på aktivitetsdagen.
Jeg skal i alle fall til gi gave til Louise.
Er det en julegave du har fått, som du husker spesielt godt?
– Å ja, jeg fikk en gitar av mamma og pappa en gang, og da ble jeg så glad at jeg
begynte å gråte.
Hva er det beste med å bo på Dombås?
– Vi har slalombakke her, og det er jeg glad for. Og så er det såpass lite her, at det
ikke skjer så mye farlig her.
Hva har du lyst til å bli når du blir voksen?
– Jeg har lyst til å bli lærer jeg.
Hva gjør deg glad?
– Familien min gjør meg glad.
Hva er det kjedeligste du vet?
– Det må være lekser, for det er jo ikke akkurat artig.
Hva liker du best å gjøre, når du har fri?
– Om sommeren liker jeg å spille fotball, særlig med storebrødrene mine.
Om vinteren liker jeg å være i slalombakken.
Hvis du skulle få lov til å møte en kjendis, hvem ville du møtt da, og hvorfor?
– Da ville jeg møtt One Direction. De er så kjekke, og så er de så flinke til å synge.
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