
NAGS
~::::F' Norske Arnatergeologers

Sammenslutning

NAGS ble i sin tid stiftet som et koordine
rende og radgivende organ for de amater
geologiske foreningene som pa 70-tallet
begynte a skyte opp rundt om i vart vid
strakte og steinrike land. Det ble et stadig
ekende behov for a ha en instans hvor fore
ningene kunne samles og organisere sine
felles interresser, og som kunne fremsta
som et samlende forum ut mot omverden.
En viktig del av formalet er samarbeid med
beslektede organisasjoner, bade innen lan
det og innen forst og fremst Norden .

NAGS drives til daglig av et landsstyre
som bestar av 5 personer, og det holdes
arlig to meter hvor det heye ste organ som
er representant skapet , far anledning til a
stake ut kursen.
MEDLEMMER er foreningene rundt
omkring i landet. Pro idag har vi 42 fore
ninger som har en medlemsmasse pa mer
mere 3 tusen personer. NAGS haper a kun-

ne vrere til nytte for aile disse, der det mat
te vrere behov.
"STEIN" heter medlem sbladet vart, og det
er vart viktigste ansikt utad. Etterhvert er
bladet blitt et bade attraktivt og faglig
interressant blad, som har fau utbredelse i
heIe Norden. Vi arbeider iherdig pa a for
bedre det enda mere, og her trenger vi
bidrag fra medlemsmassen rundt om i Nor
ge og Norden .
NORDISK STEIN- OG MINERALMES
SE er den sterste begivenheten hvert ar.
NAGS-messen er blitt en tradisjon, og den
er etterhvert blitt amangert pa en hel rekke
steder i landet. Vi haper a fa enda ste rre
spredning pa arrangementet, og ser frem til
a samarbeide med f1ere foreninger utover i
landet.
For nrermere inforrnasjon, ta gjerne kon
takt med NAGS ved formannen Hans
Vidar Ellingsen, Kaptein Oppegaardsv. 3,
1164 OSLO , tel. : 22 29 66 18.
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Smykkefatninger ekte
og uekte
Cabochoner og tromlet
stein i mange typer og
sterrelser
Ferdige smykker
gaveartikler
Agatartikler
Klebersteinsartikler
Etc, etc .

ENGROS
VI SENDER

OVER HELE LANDET
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Steinsliperutstyr
Geologiverktoy

UV-Lamper
Foldeesker

Verktoy
Rastein

Boker
Tromlemaskiner

Etc, etc.
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