NYE MEDLEMSFORENINGER I NAGS,
Fredrikstad Geobgiforcning.

Fredrikstad Geologiforening ble startet i april 1980 ar noen -geologi-interesserte- i ah veseni[c medlimmer fra Moss og Omegn Geologiforening, som

a aallne en forening. I lopet al den korte tiden som har gatt
24 medlemmer.
c"otogiforening er en forening for memesker som har geologien
*e 6jneralogi, sm!kkesteinsl.iping eller fossilsamling'
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Os selvsaci for den som b-are vil lere om vir klodes geologiske historie'
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t Oaes gieme en gang i mineden, vanligvis siste mandagen, da
med et kAsed over et-eller annet geologisk emrle, samt den vanlige pmten

."Af".t.otit

ovei taffetoppen med likesinnedJ. Vi arrangerer turer.i sommelhalYeret,

Au".rrt.i,is 24 ovemattingsturer. Disse turene btir gierneJagt- (il kjente
iU"i f;ssilforekomsterl Vi har ogse innledet et samarbeide med de
--"ruiforeningene
i Ostfold med tanke pl felles moter, turer osv'
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Odda Amatorgeologiske forcning

Foreningen ble stiftet

8/lt'79

-'Steinroysa"'

og har

i sine vedtekter fastsatt folSende formel:

6 skape interesse for og fomidle kunnskap om geologi, sarlig
smykl(esleiner, mineraler og bergarter.
A arbeide aktivt for vem av geologiske seregenheter
vetl ekskunjoner, veiledniig og-undervisning a oke det alminnelige

-kjennskap

til geologi.

Foreninsen har dessuten satt seg som mal

A

samle mineraler og bergarter fra Indre

"Hardangenamling;, for bl'a. pA denne meten e giore seg kjent med
os ore$ntere det ciolosiske nermilioet. I tillegg skal foreningen systematisere
oE i**nt.t. Oddi Baieskoles sreiirsamling som ble gtt til Odda kommune i

uuia*i".,

skolestyrcr.

1945 av en tidligele
i3t"irr.ur"';
hil pt.

25 *"dlem-er i alderen 10 65 er. AktiYiteten fram til
denne dito har beitetr av medlemsmoter ca. I gang pr.mened hvor vi har gennomgAit noe laremateriell samt at vihar d,skutert medbragte stuffer. Steinpmten
blir livlie da vi alle er amat@rer som larer av hverandr og medbragt literatur.
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I forbin-delse med innsamlingen til "Hardangersamlingen" bestfu medlemsmotene

ay felles utfluktel.
Foreningen har av Odda kommune fAtt leie lokaler- i et "riktig" miljo, dvs' omsiri uu A mm tykt lag av gneis og Sranittl Et ddl.igere dlfluktsrom i fiellet er
ied dusradsinnsats omsiort til et hovelig mote- og oppholdssted.
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Sunnhordaland Amatorgeologiske forcning.
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1979, nErmere bestemt 6. desember, med Harald
SAGF ble stiftet iike for
Breiyik som fonte formann. Foreningen har ca. 25 medlemmer.
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