
Nytt fra
foreningene

Gunnar Henningsmoen dede 23. april 1996.

Det er med stor sorg vi i Steinklubben mottar
meldingen om at Gunnar Henningsmoen er ded,

Gunnar Hennin gsm oen var Pal eontol ogisk
Mu seums re pr esenta nt i gruppe n so m starte t
Steinklubben. Han har hele tiden hatt et godt eye til
Steinklubben og ste ttet klubb en med ekonomiske
gaver, morsomme hilsener og tegninger. Bare noen
fa dager fer han dede mottok Steinklubben en stor
pengegave fra ham.

De siste arene har Gunnar Henningsmoen hatt en
sviktende helse og det er dette som har forhindret
ham i a delta pa Steinklubbens arrangementer. Men
ved at Stei nklubbe n er en akti v og livskraftig
forening, selv 31 ar etter at Gunnar Henningsmoen
var med pa a starte den, ferer vi hans ideer videre i
den retningen han ensket, Han ville gjere faget kjent
for flest mulig og seerlig for bam.

Steinklubben star i stor takknemlighetsgjeld til
Gunnar Henning smoen.

Lars Kvamsdal

Fra "mi-fo" (nr. 103) sam er medlems
bladet til Steinklubben i Oslo gjengir vi
minneord am
Gunnar Henningsmoen:

Trendelag amatergeologiske forening
har hatt arsm~te: ~0RGEOLO~

Det ble vedtatt uendret kontingent, dvs. 250,- ~ _ ~
for famil iem edlem sk ap , 200,- for :fII 'd 8, Oppdalsornradet 7-8/9.
enkeltmedlemmer og 110,- for pensjonister. :!:1 ~ Foreningen planlegger ogsa

"Formann" er na avskaffe t, heretter heter det ~ ~ si tt bidrag til nest e ars
"leder" (som ble Karin Mogard), ~ ~ tusenarsfeiring for Trondheim

Foreningen skal i sommer ha turer til : Averey, ~ .-;:. by.
7-8/6, Lokken (Dragset gruva) 15/6, Meraker 24/ '-'.t.G.F. \\)..~~
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Drammen
Drammen og omegn geo log iforening har

holdt arsm~te og valgt nyu styre. Fra ven 
stre kai Mart insen kas. Reidar Andresen ,
Bjorn Pettersen , Bjern Otto Hansen, 0 ivind
Juul Nil sen form., Ole Bundgard n. form.,
Dag Ottosen sekr.

Store oppgaver
ven ter i den nzer
meste fremtid , da
det vii bli meget
stor anleggsvirk
somhet i forbin
del se med de store
veiprosj ektene i
distriktet. Hapet er

at det da vil dukke opp mye fine mi eraler
og andre spennende ting som vii engasjere
medlemmene. Ingen rna bli forundret om det
dukker opp folk med hammer og meisel i
omegnen de nrermeste ar. I tillegg vil

foreningen
arrangere tur til
nye og spen
nende mineral
forekomster i
Nedre Buskerud
og Nordre

~ Vestfold .
Dag Ottesen
sekretar

G eol o giut stillin gen pa Karm su nd
Folk emu seum . som ble apnet i begynnelsen av
desember '94, ble staende til ca. midten av april
' 95 . Vi takk er Karm sund Folkemu seum for et
mege t godt samarbeid om en vellykket utstill ing!
Vider e takk til aile bidragsytere for utl an av
mineralprever etc.

Utstillingen ble deretter delt , idet all stein fra
Karmey Kommune ble skilt ut for a innga i den

ko mme nde ut stillingen pa Vig snes
Gru vemu seum . Arne Torkelsen har
ansva ret for denne utstill ingen , som er

I noe forsinket, men som vii bli apnet
ved museets ses ongs tart ette r paske
' 96 . Karm e y Ko mmu ne vI
Kulturet at en har mege t aktiv i
planl eggingen av utstill ingen og patatt
seg det ekonomiske ansvaret for aile
utleg g til montre, materiell , etc. Dette
blir en perman ent ut still in g i var
foren ings regi, med mineraler/bergart er
utlant av foreningens medlemmer.

Resten av utstillingen, dvs . stein fra
ovrige komrnuner, ble som en viderefering salt opp
i Kulturhuset i Tysvrer Kommune og var apen fra
midten av juni til midten av august.

I denn e omgang en forelopig takk til Tysvrer
Kommune, i det vi fort satt har en avtale med
kommunen om en permanent utstilling i et senere
byggetrinn i Ak sdal. An svarlig for

-.

Haugaland
Det er i lo pe t av are t holdt 8 ordi nrere

medlemsm0ter. Pa mete t i mars holdt Henr y A.
Hauge et Iysbildekaseri fra sin USA -tur. Pa metet

i april fortalte og viste Hakon Tolleshaug videofil m
fra sin Au strali a-tur. I no vember holdt Hans
Johansen foredrag over temaet «Istid - i Norge og
andre steder» pa et avisannonsert og forholdsvis
godt besekt mete. 0 vrige meter i aret har vrert av
mer uformell karakter, hvor medlemmers steinfunn
er blitt vist. disku tert og studert i
mikroskop. - ,.....- - - - - - - - - ....,

I tillegg ko mme r ars m0 te t i
februar, med 18 medlemmer
tilstede. Etter de vedtektsmess ige
saker samt kaffe/kaker ble vist en
interessant videofilm om Pabl o
Membrini pa kry s ta ll -Ie t ing i
Alpene.

En sendag i slutten av mai ble
gjenno mfort en meget ve lly kke t
ekskursj on ti l Vest-Karrne y med
Rolf Birger-Pedersen fra UiB som
guide. Juni-turen til Arli & Thors
Grube i 0 vre Vat s ble dessverre avl yst p.g.a.
manglend e oppslutning.

Det er ellers holdt 4 styrem0ter gjennom aret
Uanuar/mars/september/desember). Styret ble i
leper av 2. halvar noe amputert, i det K. Moltu
f1ytt et og A . Torkelsen og J. E. Larsen tok
permisjon .
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utstillingsprosjektet i Tysvrer har veert, og er, Jan
Erik Larsen.

Det har dessverre heller ikke i 1995 Iykkes a
skaffe fore ningen permanente slipelokaler, noe
som lenge har vrert et stort sav n, og sage- og
slipeutstyr star derfor fortsatt ubenyttet.

I 1995 har styret for foreningen hatt felgende
sammensetning:Roald Ellingsen, forman n-Arne
Torkelsen.nestformann / materialforvalter-Jan Erik
Larsen.kasserer, Kn ut Mo Itu .sekretzer- Kari
H us tve dt,styremed lem- Hakon
To l les ha ug,s tyremed lem-E inar
Kris tiansen,s tyremed lem- Han s
Johansen,varamedlem-Kolbein M .
Kolste ,varamedlem

Ved utgangen av 1995 hadde foreningen et
medlemstall pa 38.

OUQcritc, et iubcu idi£l

Sarpsborg
gf deltok ved Smalensmarken ved

Borgarsyssel museum 1. og 2. juni.
Foreningsmedlemmene hadde egen stand
hvor stuffer og andre "produkter" ble solgt.
Det var en fin anledning til avise fram
foreni ngen og dens aktiviteter. Slikt er
viktig for rekruteringen.

QIanopufi
Svein O. Hau gen
Box 95. 3484 Holmsbu
Tlf. : 32 79 35 80
Fax: 32 79 35 0 1
Postgiro : 0804 4379830
Bank: Sparebanken NOR
(Union Bank of Norway)
Konto nr.: 2240.30.05030

Norske samlermineraler

Slutt a famle i blinde

BERGVERKsNYTT
holder deg orientert om virksomheten i norske fjell

9 utgivelser i aret - Pris kr. 150,-
adr: Bergverksnytt, Postboks 1438 Leangen , N-7002 Trondheim
Tlf. og Fax. 73 52 38 21
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