
Aktivt kurstilbud i Lorn

Steinsenter populeert feriested
Av Georg Parmann. Aftenposten 24 /4-85

- Vi vii gjerne t ilby fol k en aktiv og
l<ererik ferie. og vi bruker naturen
som leerebok. I tillegg har vi leerere
som kjenner bade natur og terreng
rundt Jotunheimen godt . og som
kan sitt fag . Kursene vi arrangerer.
legger vi slik opp at de skal passe for
familier. her blir ingen for unge og
ingen for gamle, sier Torgeir T.
Garmo.

Garmo driver Fossheim Steinsen
ter i Lom sammen med sin kone Fr0
ydis E. Rambo, og dette senteret har
i de senere ar utviklet seg til a bli et
kultur- og natursenter everst i Otta
dalen. Som navnet tils ier, er det stein
som star mest sentralt i virksomhe
ten, blant annet med flere geologi
kurs, steintreff og slipe- og innfat
ningskurs hvert ar.

Man tilbyr ogsa kurs om blomster,
sopp og beer. Det hele skjer i sam
arbeide med Fossheim Turisthotell i
Lom.

- Det ser ut til at stad ig flere vii ha
mer ut av ferien sin enn a «slappe
av». Det er dette vi har tart konse
kvensen av, og tilbyr et ferieopplegg
som passer for hele familien , der
man far god kontakt med norsk na
tur , treffer hyggelige mennesker og i

tillegg leerer litt om det som finnes
omkring oss,

Det mest populeere kurset vart er
geologikurset som ikke krever spesi
elle forkunn skaper. Det er sjette aret
pa tad vi arrangerer dette, og Her
mann l.evenskiold er leerer, Lom lig
ger meget sent ralt I det geologiske
Norqe.oq det blir rikelig anledning for
deltagerne til a hakke fin og sjelden
stein ut av Jotunheimen og traktene
omkring. Det meste av dagen tilbrin 
ges ute, men man trenger ikke a
veere en sprek fjellvandrer for a
henge med underveis. I ferlen tar vi
oss god tid , det er pa denne rnaten
vi kan oppleve noe av naturen.

Det gis muligh et for a studere ve
getasjo nen fra lavlandet til hevfiellet .
og mange spennende og sjeldne ar
ter finnes nettopp i og omkring Jo
tunheimen.

Fossheim steinsenter er blitt mer
enn et kurssted. Nylig er en gammel
storlave fra Vaga restaurert og satt
opp i Lom, og der er det na en per
manent steinuts tilling, samt verksted
og butikk. I butikken selges selvsagt
stein, men ogsa bruksting og hus
flid sart ikler fra bygda. man kan trygt
si det blom strer rundt steinsenteret i
Lom .
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