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og banke og sla:

S lik kan vi drern rnemen hu sk pa a romme
ut i nat ure n
med steinsikkert blikk
Alltid du vinner :
noe du finner nesten helt uan sett
hvor du enn gikk

H enry og Henry
Terj e og Kari
Haakon og Einar
Jan Erik og Kjell
Roald og Arne
og man ge andre
av stein har de nok
til et helt lite fjell

Vinterens gang kan
lett bli litt lang alt mens vi venter
pa at Norge blir bart :
slipe fase tter
lage lam petter stein kan jo brukes
til sa mye rart

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

Noen de sager
former og sliper riper for svinner
og gl ansen trer fra m
Andre de faller
helt for kry staller
Aile de samler
i kilo og gram

Gull og gra nater
se lv og aga ter
ray og smaragder
safi r og citrin
Kvart s og rubiner
og tur malin er
j asp is, opaler
og akvamarin

Stein er: metall er
fossiler, krystaller
berg arter, pukk, sand
og singel og grus
Meteoritter
og stalag titte r
juveler, geoder vi alt drar i hus

Nis ser og dverge
bygger i berge slik lyder ver set
vi Irerte som sma
Men de er ikke
lenger alene

om a minere

«HJELP, - VI
FLYTTER!»
Oslo og Omegn Geologiforening flytter ut av Bj ernebo i Ippet av he stenl Ett er man ge og
lange disku sj oner ble de tte vedtatt pa styre mete den 17. september 1997.
Mange for slag til le sninger pa
yare problemer, bade med hen syn
til avtale med ny eier ink lusive
billigere strom i Bj e rnebo, and re
lokaler eiet av Os lo kornmune,
samarbei d med andre organisasjo ner i a ndre ti d ligere
sivilforsvarsanlegg osv, har ve rt
prevd.
Det mest ideelIe hadde da kanskj e heller ikke veert a fortsette i
Bj e rnebo, 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 trapper, sa svrert godt tilgje nge lig for
aile aldersgru pper og uli ke grader av ga ngfe rhet.
Et rimelig sted pa jorde ns overflate er da og sa langt a fore trekke
frernfor et dyrt hull mange met er
under bakkeni va.
Utover he sten vii det spes ielt
vrere bruk for hj elp fra medlernmer til a rydde, pakke og brere
opp fra Bj ornebo. De som er interesserte 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 og sa bli
aktuelt med kraftsamling og dugnad nar det nrerrner seg jul.
Og hvor er det sa vi flytter? Jo,
- vi «flagger ut», til Rotnes i Nittedal. nrermere bestemt til Melleparken, i tilkn ytning til Nitteda l bygde samling.

reX
Pa vegne av styret. 1. Han to
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Steindagen

pa geologisk museum i Bergen

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 dri ver 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 ingskassa. Viktig er det ogsa at vi har jatt trimmet organisasj onen litt framfor BOGINA GS-messa i august
'98, selvom det blir en ganske ann en sak.
(Har noen funnet heftet mitt, red.anm .)

Hele foreningen var pa bein a for a se rge for at
den arlige steindagen , fellesa rrange mentet mel10m Bergen og omeg n geo log iforening og GeoJogisk museum , ble bragt vel i havn .
Det ble det, - noe de ove r ettusen som var inno m
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 min eralr iket med
museu msleder, konservator 0ystei n Samba Jansen, 2. ta en kikk pa arets framlagte mineralfangst,
3. fa hjelp og rettl eiin 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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