
Nytt fra foreningene

Sunnfjord Geologiforening
Varen 1985 hadde Sunnfjord Geolo
giforen ing skipninqsrnete . 12 av de
17 pameldte medlemmene matte pa
fy lkeslandbrukskontoret i FIlrde. Odd
Naustheller ble valgt til formann.
Foreningens kontingent : kr. 125 pro
medlem. Som famil iemOOlem inklu
sive i kontingenten regnes ektefelle
og barn under 18 ar. De har sekt
rnedlemskap i NAGS. Det ble gitt
orientering om hva geologiforeninger
arbeider moo og arbeidsprogram ble
satt opp, 1 Sendaqstur ble bestemt.

Drammen geologiforening
VOO arsskiftet hadde Drammen Geo
logiforening 124 medlemmer. Dette
var en netto akninq pa 44 rnedlern
mer siden forrige arsskifte . For-

eningen har i leper av 1986 avholdt 9
rnedlernsmatar , inklusive arsmllte
hvor regnskapet balanserte pa 47
000 kr. Det ble ogsa arrangert en
auksjon. Stvret har hatt 7 stvrerne
ter, aile i forbindelse med forening
ens mandaqsrneter. 6 turer ble
arrangert med 7 - 60 deltagere. Tu
ren til Konnerud hadde best fram
mete. Her var ogsa Sarpsborg, Moss
og Fredrikstad invitert og bidro med
halvparten. Foreningen hadde stand
pa «Friluf tsfolkets dag» i Bragemes
asen. De har foruten NAGS messa
avholdt sin arlige Drammensmesse.
Pa nvaret startet de ogsa det ferste
slipekurset moo egne maskiner.

Kontingent: Familiemedlemskap,
inkluderer barn under 18 ar kr. 110,
enkeltmedlemmer kr 90, juniormed
lemskap - ungdom 14 - 18 ar kr. 40.
Forrnann: 0yvind Juul Nilsen.

Jakt pa gull
Neste sommer kan turister og andre
interesserte komme til Beverdalen
og vaske qull. De fllrste funn ble pa
vist i slutten av august, og en tysk
professor og spesialist pa gull har
bekreftet at det virkelig dreier seg
om Il rsma kom av gull i elvesanden.
Det blir ingen kommersiell utnyt
telse. gullvaskingen blir bare pa hob
bybasis, opplyser Torgeir Garmo ved
Fossheim steinsenter til Aftenpos
ten.

At det var gull i Bilverdalen, er
kjent f ra 1903, da professor Amund
Theodor Helland satte igang gullva
sking. Men da var elven sa stor at
man ikke fikk tak i den beste sanden
hvor gullet Jigger konsentrert pa
visse steder i elvefaret.

- Det finnes gull i de fleste norske
elver. Og hvis men er flink, vasker
man kanskje ut lite grann, men det
dreier seg om meget srna mengder,
sier Torgeir Garmo.

Send Geologistoff til NAGS-Nytt!
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