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Fosshei m Steinsenter har (omsider !) oppdate rt
heimesida pa Intem ett - med mange nye tilbod av
norske mineral og fossil. Vi er utselde pa dino saurus-egg (Dagsrevye n 29.05.), men ventar inn nokre
nye.
Museet for samlega lskap syner stadig nye symptom pa forverring
..

Fjellenes ar!
- noe for amatorgeologer!
Fjell, breer og klimaendringer pa Norsk Fjellmuseum
i Lom
I forbindel se med Fje llenes ar er fjellmuseet i ferd
med a fom ye sin utstilling om l otunh eimen nasjonalpark . For a markere fom yelsen avholdes det helgen 23.-25 . august et fag-/turseminar ved museet.
Lerd ag blir det fore lesninger ved geo log Ole Lutro
fra Norges geologiske undersokelser om fjellenes

historie . Direkter Kjell Repp ved Hydrologi sk avdeling NVE vii fortelle om breenes bevegelser og klimaendringer. Ase Sekkel sten ved Natur Opple vingar
vii fortelle om geologiske opplevelser pa fjellturer,
mens Ole Nashou g vii orientere om istidens pelskledde elefant - mammuten. Lerdag ettermiddag blir
det fottur til Lornseggen , for det servere s 3-retters
midd ag hos Ame Brim i pa Fossheim.
Sondag blir det fjelltur til foten av Storbre en og
Dumdal sgrottene. Weekend-arrangementet er myntet pa natur interesserte menne sker som onsker en
sto rr e fo rs tae lse av den natur lotunheimenrepresenterer. Nrermere informasjon og pamelding til
Natur Opplevingar, tlf. 6 1 21 II 55. Se for ovrig egen
annon se i bladet.
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* UTROLIG UTVALG AV SLI PT OG USLIPT SMYKKESTEIN
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