PalVenn
Ny forening
Den 10. september 1994 ble det konstitu ert en ny forening PalVenn til ste tte for
Paleontologi sk museum i Oslo. Foreningen
har f.t. 15 medlemmer fra est landsomr adet,
de fleste er amaterer, men foreningen har
ogsa profesjonelle medlemmer fra museet.
Foreningen har som hoved oppg ave a
samle interesserte i Paleontolo gi, stette og
spre kunnskap om fossiler og innsaml ing av
disse. Dessuten a kunne gi stette til museet
med innsamlin g av fossiler, kartlegging og
oppfolging av lokaliteter som faller utenfor
museets kapasitet. Foreningen har ogsa hap
om a kunne stette Paleontolo gisk museum
for innkjep av paleontologi sk materi ale,
Leks. fossiler.
Vi planlegger a holde 2 met er og 2
ekskusjoner arlig. Pa met ene viI vi invitere
fagfolk og spesi ellt kompetente til presentasjoner om fossiler og paleontologi. Vi legger ogsa vekt pa at intere sserte vii ha et

forum hvor de kan treffe s.
Formann og sekreuer/kasserer ble valgt
under motet:
Form ann :
Bjern Funke
Sek retrer:
Jan a ve Ebbestad
Kontakt ved museet er:
Prof. David Bruton
Foreningen er ikke ment a vtere kun for
0stlandsomradet, vi inviterer interesserte
fra heIe Norge til a bli medlem.
Det er en frivillig medlem savgift pa kr. IOO
(eller mer).
Intere sserte kan skrive til:
Bjern Funke, Hen skogen 22,
1370 ASKER ·
eller
Prof. David Bruton, Paleontologisk Museum, Sars gt. I, Oslo

Bjorn Funke

Meidinger:
Olympu s Norge A/S melder at de har fatt ny
verkstedadresse :
Postboks 2250, 3 103 Tensberg
Tlf: 333 137 10 - Fax: 33313226.
Besek sadresse er: Trelleborg veien 9, Ten sberg
Fra NGU, se bokspalta
Drivdon AB melder at de har laget en handstralk astare, UVA 135 for ultraviolett ljus,

20-40 gangar kraftfullare . Ytterligere oppIysninger far du ved a ta kontakt: t1f. +46
653168 85 - fax 46 653168 87, adr.: Box 93,
S 820 60 Delsbo, Sverige
Norsk Trading, N 1911 Flateby, tlf. 64 92 90
35 tilb yr ,e n vinke lrnaler; "Protracto r".
Lengde 23 em, bredd e 10 em . Fiks sak til kr.
98,- som ser ut til a passe til mye, men er
trolig bare brukeli g til de ster ste krystallene?
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