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Barbour

Samsøe & Samsøe

Tiger of Sweden

Riccovero 

Inwear

Mosmosh

Stenstrøms

Amuse

Colmar

Nicole Benisti                           

Baum und Pferdgarten 

Rails

Hale Bob

Marlies Dekkers

Laura Bellariva

Arkk 

Jim Rickey

Blundstone

Dear Dharma

We Norwegians

Møller Pels

Colorful Standard

Nytt hos oss: 
Missoni Home
Jonathan Adler

Du har sikkert hørt om det. På Stasjonen Café og Restaurant 
serveres det kål hver torsdag, tradisjonell gudbrandsdalskål. 
Og første torsdag i måneden er det komle/raspeball. Annen 
tradisjonskost står også på menyen, men rundt juletider går 
det naturligvis mye julemat.

åpent 365 dager 
i året

Av Åse Kari Gravråk

- Julematen er kjempepopulær! Før jul i fjor serverte vi flere titalls 
juletallerkener hver dag, sier daglig leder Geir Evensen. - Vi har ribbe fra 
Gilde og medisterpølser fra Annies, men medisterkakene og surkålen 
lager vi sjøl. Vi lager forresten alt fra bunnen av, desserten også, riskrem 
med rød saus. 
Geir Evensen startet i 2006 med rom og frokost på Vandrerhjemmet. 
Senere ble stasjonen bygget om  i 2011 og da fikk han tilbud om å 
starte kafédrift. Han takket ja, og i dag har han bla. tre kokker med i 
staben sin.  ”Alle” har hørt om komlemiddagene på stasjonen, og Geir 
forteller at det var kona Tove som tok med seg denne tradisjonen fra 

Vestlandet hvor hun kommer fra. – Det begynte med at vi inviterte 
noen venner på komlemiddag, og etter hvert ble venner av venner med 
på middagene og så balla det på seg. Det var begynnelsen på det som 
i dag har blitt faste komledager.

Stasjonen Café & Restaurant er åpen sent og tidlig, hverdager og 
helligdager. Geir sier det er mange lillehamringer som bor alene, de 
setter ekstra stor pris på at Stasjonen holder åpent både jul og nyttår 
når alt annet er stengt. – Det har blitt en sosial møteplass som betyr 
mye for mange, spesielt i jula tror jeg dette er viktig .


