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HEDEMARKEN GEOLOGIFORENING
Meter.

H en ve n de lser.

Foreningen har hatt kurs med forelesninger om mineraler, edelstener, bergarter og fossiler. Forelesere har vrert
foreningens medlemmer. 30 fulgte kurset. Dessuten har det vrert holdt et hastmote med kvartrergeologi og grunnvann
som hovedtema.

Foreningen har hatt mange henvendelser fra enkeltpersoner, skoler, offentlige etater om geologisk bistand. Formannen har holdt gjesteforelesninger
ved flere skoler og arrangert utferder.
PA Tangen barneskole ble det laget en
geologiutstilling som ledd i en sterre
«na t ur sti». I forbindelse med lrerernes
kursdager ble det laget et enkelt kursopplegg som ble fulgt av ca . 140 lrerere.
A propos Gjevik ; Det nye styret ber
forsake et f'ramstot i Elverums-omrAdet,
hvor det er eket interesse.

Utferder.

4 utferder i sommersesongen, hvorav
to i samarbeid med Hedmark-museets
venner. Steinsholmen ved Moelv, grunnfjellsomrAdene S0r for Hamar og Laten
almenning var noen av malene, Turene
gikk med privatbiler.
Utstillinger.

Furnes Ungdomsskole !:lIe overrakt en
geologiutstilling som besto av en topografisk landskapsmodell over ,g eologien
i Rtngsaker/Hamar-omradet, samt plansjeserie, bergarter og fossiler fra Mj0Somradet som takk for godt samarbeid
under kurset. Foreningen hadde ogsa en
stand pA Hamarmart'n. Her ble Hedemarkens geologiske historie gjennom
de siste 1200 mill. Ar presentert ved hjelp
av 7 fargeplansjer. En topografisk modell og landskapsbilder med geologiske
forklaringer ble vist sammen med bergarter, mineraler, krystaller og fossiler
fra inn- og utland.
V el 15 000 m ennesker besa den geologiske stand , enkelte bade 2 og 3 ganger, og den fikk god omtale bade i presse
og radio. Medlemmene viste stor hjelpsomhet bade for, under og etter utstillingen.
Slipe- tromm elanlegg.

Foreningen har fAtt ferdig et trommelanelgg .k onst r uert av Johan Justas. .
Det kah ta .20 bokser om gangen, dvs. at .
20 medlemmer .kan benytte anlegget
samtidig .

Medlemstallet.

Tilgang pA medlemmer siden forrige
arsmete har vrert 40, pro idag er det 130
medlemmer.
@konomien.

Foreningens ekonomi rna sies A vrere
tilfredsstillende. Utsendelsen av NAGSnytt vil matte fere til konttngentforhoyelse.
VALG:
Formann Ole Nashoug (gjenv.)
Ellen Marie Gjerdrum
Astrid Ronsen (ny)
Bjarn Solli (ny)
Ove Haug
Gerd Herigstad
Carl E. Sjogren
Varamenn :
Per M. Tvengsberget
Arve Vatnebryn
Ester Flesjo (ny)
Terje Stab ell (ny)
Ragnar Kleppe
Kr. Grolle
Jens Peller Vangen {ny)
Valgkomite:
Ragnhild og Jan H. Olstad (ny)
Revisorer:
Inger Marie BJorke 'og Olga Stensrud
Representanter til Fellesrlldet:
Formannen og Arne Johansen.
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VINTERIVARPROGRAM FOR HEDEMARKEN GEOLOGIFORENING
«I st ide ns herjinger pa
H ed emarken » ve d p rof. Skjeseth. Kv eld en v ies k vartrergeologi.
Motested : H ed emarksmuseet (Domkirk eodden ) kl. 19 .30 .
Sondag 6. april: Besok pa Skogbruksmuseet i Elverum. Vi gjennomgAr geologiutstillingen: «F ra fossiler til bredemte sjoer i Nord-0ste rdalen.» NB !
T a med hele familien . Entre kr. 3 ,00 .
Fremmote pA Skoabruksmueeet kl.
11.00 , Delta g ere f'ra. "H arna r-omt adet
s aml es pa Stortorg et kl. 10.30 , sli k a t
b illos e kan fa transport vid er e. .
Fr ('l1l/ .'1 2;;. a pril: Kort foredrag om foss iler i Mj os om r adet. Vi g je n norn g a r
H ed em arksmuseet s ste insam ling.
Frcmmote pa H ed emarks mus eet kl.

Fr ediu} 11,. mars :

19 .00 .
Ill /Ii: Vi besok er T org eir
Ga r mo ( N orgcs sto rste private stein-
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sam le r ) i L om. Det blir lang weekend
m ed daglige g eolog iutferder fra hans
hotel. Mer d et aljerte opplysninger felg er s enere.
Sondag 15. j u ni: Vi t a r en titt pa geologiutstillingen pA Tangen skole for
vi vandrer pa «st ein ja k t» langs strend ene i Tangen vika. Safremt Flemming
RostgArd er hjemme, og han har tid
til A ta imot oss, kan det h ende at vi
bes ok er hans «Solvsm ie» p A Espa.
Ta med hammer og nistepakke.
Fremmote p A Tangen skole kJ. 11.00.
Deltagere fra Hamar-omrAdet samles
pa Stortor'get kJ. 10 .30 .
Utf'erdene skjer s om tidligere m ed priva tbil er. D e som hal' ledig bilplass rna
hj elpe de billese, slik at aile f Ar kjore.
Vel mett til a r r a n g eme n t ene.
Styret

ALV OLAV ROPSTAD 4674 KILEFJORDEN
Smykker og sjeldne mlneraler
OM UTLENDINGER
D c rs o rn F ell csradet ik ke hal' gjo r t noe
vedtak i sa ken om utl ending ers m ed Icmskap i norske geolog ifore ni nger , og
d ebatten rorts etter. v il jeg g j er ne delta
i donne debatten m ed et in n le g g.
Jeg vil m ed d ette yt e mitt bidrag til
deb att en om utl ending ers medlemskap
i norsk e geologiforen inger.
Fo rst v il j eg s i m eg enig i s t ore trekk
i de innl egg so m er s k re vet til ferdel
fo r medl cm skap fo r utlendin g er i NAGS
nr. 3. J eg vil ikke r eklamere for noe
m edl cmskap i utlandet, men de uti en d in jze r s o rn ons ke r a bli medlem bor fA
bli dettc . FOI' a ha en lit en kont roll m ed
sokcrne er d et en mulighet A kreve a n bt'fal in g f ra den forening sokeren horer
til i sitt land. Utlendinger bosatt i Norge
bor l i kcst illr-s med no rske s t a t s bo rge re .
Bcgrunnelsen for a utelukke utlendingpr harvel forst og fremst sammenheng
med vern av spesielle forekomster og

m in eral forekomster generelt.
Den andre grunnen er den litt egoistiske s om s ier at det vi har skal vi ha
for oss selv og ikke dele dette med utenforsta ende, N Ar det gjelder vern av mineralforekomster er det lite vi oppnar
ved A utelukke utlendinger fra foreningene, da foreningen ikke er det rette
sted for opplysninger om forekomster.
Jeg tror foreningene skal arbeide mer
innenfor sine egne rekker. En uting er
salg a v mineraler ved motel' og sammenkomster i foreningenes regi. SA
lenge det er ekonomisk ge v inst ved slikt
salg er ingen mineralforekomst av interesse sikret mot A bli revet,
Det er nok flere momen t er som kunne
veer t med her, men jeg vil heller oppfo rdre til et samarbeide med utenlandsk e samlere ist edenfor A vise dem fra oss.
Stig Chr, S ev en ius,
Arendal.

