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SIDEN SIST

Vi gdr med detle nummeret inn i 8G6rene, og hvo posser vel do bedre enn

er iilbokeblikk p6 de &rene sorn hor gdtt siden NAGS ble stiftet i 1974.

Det va egenflig ment ot dotte skulle rrykkes som et s+orol vedlegg til
NAGS- Nytt senere i6r, men p.g.q. vonskeligheter med 6 Prod(Eere blodet
er vi n6 kommet ettor med ufgivelsen, og vi lor derfor denne oversikten
utgigre fg6fe nrrnmer i&, og ne.te nummer vil fplgelig bli noe utvidet i
forhold til tidligere nummer.

Det hor under orbeidet med donne qversikten Yert gonske interessont 6 se hvq-
dqn NAGS (og }.IAGS- Nytt) hor vokst disse 5 - 6 6rene, fro noen fd foren-
inger til den lon&omfottode orgonisosion den cr i&g, med 19 medlemsfor-
eninger. Og flere foreninger er unde. donnelse s6 vidt vi vet. Sommenlignot
med de andre d<ondinoviske londene er denne ufviklingen gonske morkont, og

vi kon io spgrre 6s selv lnrorfor. Nolge er det enesto qv disse londene sorn

hor en fellesorgon isosion for omotgrgeologene og sorn ogs6 hor et felles med-
lemsblod. Jeg sitter med en fglebe ov ot dette kon ho bidrolt i vesentlig grod

til den utvikling som hor skiedd, bortsett frq ot de geogrofiske forholdooe ogc6

noturlig nok resulterer i monge mindre foreninger. og ot vi i l"lorge hor mer
stein rundt 6s enrr det monge ondre er velsignet mod fro noturens sido.

Det or drfor viktig oi qrbeidet innen NAGS inlensivero5 og ot ikke minst
NAGS- Nytt prioritores slik ot det kommer ut regelmessig igieo.
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