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Nisser og dverge
bygger i berge 
slik lyder verset
vi Irerte som sma
Men de er ikke

lenger alene
om a minere

og banke og sla:

Henry og Henry
Terj e og Kari

Haakon og Einar
Jan Erik og Kjell
Roald og Arne

og mange andre
av stein har de nok

til et helt lite fjell

En bruker hammer
en heller slegge
og de har begge

no'n meisler pa lur
Sekken den eser

eieren peser 
slik ska l det vrere

med stein-folk pa tur

Gull og granater
se lv og aga ter

ray og smaragder
safi r og citrin

Kvarts og rubiner
og turmalin er
jaspis, opaler
og akvamarin

reX

Slik kan vi drern rne
men husk pa a romme

ut i naturen
med steinsikkert blikk

Alltid du vinner :
noe du finner 

nesten helt uansett
hvor du enn gikk

Vinterens gang kan
lett bli litt lang 

alt mens vi venter
pa at Norge blir bart :

slipe fase tter
lage lampetter 

stein kan jo brukes
til sa mye rart

Noen de sager
former og sliper 
riper forsvinner

og glansen trer fra m
Andre de faller

helt for kry staller
Aile de samler
i kilo og gram

Stein er: metall er
fossiler, krystaller

berg arter, pukk, sand
og singel og grus

Meteoritter
og stalagtitte r

juveler, geoder -
vi alt drar i hus
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Oslo og Omegn Geologifore
ning flytter ut av Bjernebo i Ip
pet av he stenl Ett er mange og
lange diskusjoner ble dette ved
tatt pa styre mete den 17. septem
ber 1997.

Mange for slag til le sninger pa
yare problemer, bade med hensyn
til avtale med ny eier inklusive
billigere strom i Bjernebo, and re
lokaler eiet av Os lo kornmune,
samarbei d med andre organisa
sjo ner i a ndre ti d ligere
sivilforsvarsanlegg osv, har ve rt
prevd.

Det mest ideelIe hadde da kan
skje heller ikke veert a fortsette i
Bjernebo, selv om vi hadde vrert
i stand til a betale stre mmen. Som
vi aile vet er ikke anlegget, med
sine bratte, ofte vate og glatte trap
per, sa svrert godt tilgje ngelig for
aile aldersgrupper og ulike gra
der av gangfe rhet.

Et rimelig sted pa jordens over
flate er da ogsa langt a fore trekke
frernfor et dyrt hull mange meter
under bakkeniva.

Utover hesten vii det spesielt
vrere bruk for hj elp fra medlern
mer til a rydde, pakke og brere
opp fra Bjornebo. De som er in
teresserte i a vrere med a «tre til»
kan melde seg pa til et med lem
av styret, slik at arbeidskraften
kan bli forde lt. Det kan ogsa bli
aktuelt med kraftsamling og dug
nad nar det nrerrner seg jul.

Og hvor er det sa vi flytter? Jo,
- vi «flagger ut», til -

Rotnes i Nittedal. nrermere be
stemt til Melleparken, i tilknyt
ning til Nitteda l bygde samling.

Pa vegne av styret. 1. Han to



Steindagen pa geologisk museum i Bergen

Hele foreningen var pa beina for a serge for at
den arlige steindagen , fellesa rrange mentet mel
10m Bergen og omegn geo log iforening og Geo
Jogisk museum , ble bragt vel i havn.

Det ble det , - noe de over ettusen som var innom
i lopet av dagen sikke rt kan skrive under pa. Aile
sa ut til a finne sitt a gjere, enten det var a I. (stor
mont asje) "danse" i ste in- og mineralr iket med
museumsleder, konservator 0ystein Samba Jan
sen, 2. ta en kikk pa arets framlagte mineralfangst,
3. fa hjelp og rettleiin g til mineralbestemm else, 4.
studere materien nrermere, 5 kjepe noen lodd , 6.
Iage noe utav stein (jeg tror det var her jeg gikk
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ifra notatheftet mitt), eller ta en tur i kantin a. Dit
kom ikke jeg for nrermere stengetid. Da var jeg
tom for film og kantina tom for kaffe, men det ble
kake og brus.

Formannen Hans Christian Berntzen oppsummerte
dagen slik: Det viktigste er at vi har j!m vist fram
hva vi og museet driver med, vi har j!m j7ere nye
medlemmer; solgt noen STEIN, og det gjar ikke noe
at vi har fi'm inn et fe msifret belop til foren ings
kassa. Viktig er det ogsa at vi harjatt trimmet orga
nisasjonen litt framfor BOGINAGS-messa i august
'98, selvom det blir en ganske annen sak.

(Har noen funnet heftet mitt, red.anm.)
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