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VESTFOLD GEOLOGIFORENING
ble startet 5. ok t ober 19 73 av to ste ininteresserte me nn, Steinar Gut hu og Soren Emanuelsson, henholdsvis gemrnolog og journalist. P A det t e ferste motet
ble det tegnet ca. 25 medlemmer i alderen 6 til 70 ar. De fleste k omm er fra
Sandefjord og To nsberg, men ellers fra
nesten hele fyl ket. Vi har meter en gang
i m aneden , tidligere i Sandefjord Sp a r ebanks lok a ler , me n nA ser det ut til at vi
fAr etablert oss i Losjelok a let i Globusgarden i Sandefjord.
Oppslut n in gen om mctene har vrert
meget god, og det det prates mest om
er mineraler. For A felge opp denne
mi neralogi-interessen har vi nA begynt
en form for k ur svir k som het ve d at et
pa r av medlemmene kaserer over et m in er a l eller mineralgruppe pA hvert mote.
I host har vi hatt to ekskursjoner, til
Hamrefjell og til Rafsnes. P A begge
turene ble det regn og sludd, men det
kunne ikke forhindre at 20-30 medlemmer dro avgard, om ikke for noe annet, sA for A ko mm e ut i Moder Natur.
De fleste medlemmer interesserer seg
som sagt for mi neralogi. E n fremtidig
oppgave for Vestfold Geolog ifo r en ing er
derfor A pense interessen noe mer inn
pA generell geologi. Fre mtil idag rna vi
innremme at vi har forsernt dette.
Arsmote ble holdt 16. oktober -74 i
losjelokalet i Sandefjord og valgene fikk
folgende utfall:
Formann : Agnar Eriksen, Haugturt,
3214 Fevang
Nestformann : Stelnar Guthu, Lelkvollgt. 30,
3200 Sandefjord
Sekretrer : Sveln A. Berge, Hystadvelen 74,
3200 Sandefjord

Kasserer: Marlt Andersen, Feltspatvelen 5,
3200 Sandefjord
Styremedlemmer: Lars Kristiansen, MAkevelen 14, 3200 Sandefjord
Anne Garshol, Eddavelen 4,
3200 Sandefjord

Va ramenn :
Willy E vensen , Gr a nveien 1 b,
3100 To n sbe r g
Marie Schroder Nilsen,
Krokemoveien 50, Sandefjor d
Representant for de unge:
Ragnar Hansen, Lunaveien 1,
Sandefjord
R edaks jon sk ornit e : Saren Emanuelsson.
Hovlandveien 7 f, Sandefjord
Valgkomtte:

Willy Evensen
Marie Schroder Nielsen
Arne 0sterdal, Berrenntngen,
3100 Tonsberg
Turkomite:

Olaf Mathiassen, Brekkestien,
Brekke, 3100 Tonsberg
Thor Andersen, Traneveien 3,
3100 Ton sber g
Vestfold Geologiforenings postadresse:
Postboks 4
Krokemoa
3200 Sandefjord
S v. B erge
Medlemsmoter for Vestfold geologifo renlng fram til jull -75:
12. mars
9. april
14. mal
11. juni
Juli er feriem Aned.
Aile motene holdes i Losjelokalet 4 etg .
i Globusg Arden , Dronningensgt. 1, Sandefjo jrd og begynner kl. 1900.
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Sjeldne mineraler

