NyU fra forbundene - NAGS
Adr.:Han s Vidar Ellingsen
Kaptein Opp egaardsv. 3
1164 OSLO
Tlf. 22 29 66 18

Brev til foreningene
1. NAGS' Land sme te pa Kongsberg 7. - 8.
mar s '98
Arrangementet var pa aile mater vellykket.
Vedlagt fe lger referat, med fe lge nde ved legg:
Regnskap for Ste in, revisjon sberetni ng for Stein,
reg nskap fra Gj ovikmessa, notat med punkt 1 - 3
vedr. organisasjo nsform for Stein.
2. Ekstra ordinrert land sm et e
1 henh old til vedtak pa land smet et 7. mars (sak
10) blir messernet et under NA GS-messa i Bergen
ekstraordi nrert land smet e. Dato blir lerd ag 8.
aug ust. Klokk eslett og met ested viI bli op plyst i
innka llingen som sendes ut senere. Til beh andling er stiftelse av aksje-selskapet Magasinet
Stein as . Hvis utfallet blir positi vt, vii stiftelsesmet e bli avholdt i fortsettelse av motet , og der etter konstituerende generalforsamling i aksje selska pet.
3. Hering: Skal tidskriftet Stein omd ann es til
ak sje sel skap?
1 takt med at bladet utvikle s innholds- og
utstyrsme ssig, blir ogsa den for retnings-mess ige
siden av driften stadig mer alvorl ig. Landsstyret
med redakteren ser det som helt nedvendi g a fa
dette inn i mer formelt ordn ede former, og anser
aksjeselskap som det mest hen siktsmessige
alternativ. Som navn pa selskapet foreslar vi
«Magasinet Stein as», idet navnet «Stein as»
allerede er i bruk og derfor opptatt.

Land sstyret har i hht. mand at fra land smetet
(sa k 10) gjo rt et forarbe id og utarb eidet forslag
til vedtekter, instruks for redakt eren , utkast til
stifte lsesdo kument mm. 1 hht. landmet et s vedtak
(sa k 10) sendes dette materialet ut til hering i
forenin gene. Friste n til a komme med uttalelser
er satt til l S. mai (pos tstemplet senes t denne
dat o). Svarene sendes til NAGS v/Ja n Strebel,
Vestaglett 5, 1719 Greaker,
4. NAG S pa intern ett !
Ronald Werners intern ett-hj em meside «Norwezian Rock & Min er al Guide» skal omar beides og
'"danne utgangspun kt for NAGS' hj emmeside.
Land sstyret har engasjert Ronald som
Webmas ter, og vii i den anled ning overbringe
hans oppfordring til aile foreningene og der es
medl emmer:
NAGS ' hjemmeside blir hva der e gjer den til.
Kom med utspill og synspunkter!
Hen vend else:Ronald Wern er, Tinn egrend
stasjo n, 3670 Notodden
E-post: rwe rner @on line.no
Hj emmesidens adresse :
http ://h ome. sol .no/- rwerner/rw-home.ht m
5. E-po st-ad res ser
De foreninge r som har en per son med e-pos tadresse , fort rinnsvi s et styre medlem, som attpatil
kan tenk e seg at e-pos t til forenin gen kanaliseres
til denn e adress en, bes underrette land sstyret vi
Th or Sorlie om dett e. Han s e-post-adresse er:
kts @of.teli a.no . Hvis vi far en adresse til hver
fore ning, vii det sette oss i stand til a bringe
beskj eder ut til foreningene svrert raskt. Forut setninge n er naturligvis at vedkommende adres sat
sje kker posten sin. En del foreninger kikker
ganske sje lde nt i sine vanlig postb okser.
6. Kont ingent for 199 8
Blank ett for innb etaling av kontingent er vedlagt. Vennlig st bet al innen 2. juni!
7. Tombolastuffer til NAGS-messa i Bergen
Vi minner om behovet for gevin ststu ffer til
tomb olaen til NAGS under messa. Denne tombolaen utgjer et verdifullt tilskudd til NAGS' e konom i. Stu ffer kan medbringes til messa, eller
sendes Bergen og Omegn Geologiforening,
postb ok s 795 , 5001 Bergen.
Vennlig hilsen
for NAGS' land sstyre, Jan Strebel, sekreuer
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og me dlem mer til benytte seg av de fir maene
som annonserer sine yarer og tjenester i STEIN
Sak 5. Godkjennelse av regnskap for NAGS og
STEIN for 1997
Kasserer og redakter redegjorde for de fremlagte
regn skaper.
.
Spersmal om husleieekning for STEIN. Geir redegjorde .
.
Regnskapene for NAGS og STEIN ble godkjent og
styret og redaktoren gitt ansvarsfrihet.
Revi sjonsrapport for STEIN sendes ut med referatet.

Referat fra landsm etet 1998
STED :
Quality Grand Hotell , Kongsberg
TID :
Lerdag 7. og sendag 8. mars 1998
TIL STEDE : Landsstyre (4), redakter og
15 foreningermed tilsammen 21
representanter (se vedlagte deltakerliste)
Del I - Det ordin rere landsrnetet
Sak I. Godkjennelse av innkalling
Innkallingen ble godkjent.
Sak 2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent

Sak 6. Rapport fra Nordisk Stein og Mineralmesse
pa Gjevik 1997. Jan H. Ekre redegjorde for messearrangementet. Pamelding fra utstiller og responsen fra disse var bra. Publikum det kritiske punkt.
Disse sviktet til tross for meget sterk marked sforing . Utarbeidet notat sendes ut sammen med referatet.
Sak 7. NAGS-tilknyttet messe i Moss
Ny arrangementskomite. Fungerte bra. Ca. samme
antall besekende som tidligere .( 3595 betalende).
400 m bord var solgt. Problemer med a skaffe nok
bord oHar satt i gang produksjon av egne bord som
en konsekvens av dette.

Sak 3. Valg av meteleder og referent Som meteleder ble valgt Hans Vidar Ellingsen . Som referent ble
valgt 0ivind Juul Nilsen.
Sak 4. Landsstyrets arsbererning for 1997
Formannen redegjorde for arsberetningen. Denne
ble tatt til etterretning.
Formannen en sket Gudbrandsdalen Arnatergeologi ske forening velkommen som medlem i
NAGS.
Medlemsbladet STEIN, beretning 1997
Redakteren ga en redegjerelse for status for bladet
STEIN . Etter forslag fra redakteren ble felgende
vedtatt:
Landsstyret i NAGS oppfordrer aile fore ninger

Sak 8. Arrangement av Nordisk Stein og Mineralmesse i Bergen 1998
Brosjyre ble/har vtert delt ut. Markedsferingen
er bra og er i rote. 280 innbydelser er sendt til

fP)~

Telefon: 3815 35 77
Telefax: 38153577
Mobil: 94126835

MINERALSENTER

NORSKE MINERALER - NORWEGIAN MINERALS

Alv Olav Ropstad
N - 4653 Hcegland
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utland et. Til bakem elding om at det er fer ste
gang utlendinger har fatt tilsendt invi tasjon
direkte . Ca. 600 m bord kan selge s.
Sak 9. Vedtek tsen dringer
Det fore la ingen forslag til vedtektsendringer.
Sak lO.Inn ko mne forslag
Ingen for slag fra fore ningene.
Fra styret: STEIN ' s fremtidi ge organisasjonsfo rm:
Etter oppdrag fra land sm et et i 1997 la styre t frem
fe lge nde fors lag:
«NAGS' landsstyre far mand at til a utarbeid e detalj ert e vedtekter for et
STEIN NS , og foreta de orga nisa toriske tiltak som
er ,npdvendig i hht. til vedlag te punkter 1- 3.»
Folgende punkter var noen av de so m ble diskutert .
NAGS utgiver og hovedeier som i dag.
Sa langt det kan tilpa sse s bruke eks isterende vedtekt er fo r til svarende bl ader.
Redakterplak aten brukes.
NAGS-s tyret = A/S-s tyret + event. 1-2 represent anter i tiIlegg ?
Kun to fra NA GS -styre t og event. 1-2 repr?
Nordis ke foreninge r inn i styret?
Foreninger kan kje pe aksjer og eve nt. vaire represe ntert i styret
Omsettligh etsbegrensninger vi ktig. Eksem pe lvis
kan ku n 30 % om se tte s.
Aksjene kan vrere palydend e kr . 250 .Ska l enke ltabo nne nter eller andre orga nisasjoner
kunne kj ep e aksje r?
Fag pre sse n brukes som hj elp og ste tte.
Ette r disku sj on en ble fe lge nde vedtatt:
«Messeme te i Bergen avv ikles so m ekstraordinrert
arsmPte . NAGS' landsstyr e far mandat til a utarbeid e forsla g til vedtekter for et STEIN AIS , og
foreta de organi satoriske tiltak so m er nedvendig i
hht. til vedlag te punkter I - 3.»
«NAGS ' ekstraPkt 1.1. i forslage t endres til:
ordiruere ars mete avho lde r
stiftelses me te for STEIN N S.»
Vedtektene fo r NAGS tilp asses ny organisa sjo nsform fo r STEIN.
For slage t sendes aile foreninger innen 15.4 med
svarfrist 15.5 .»
Sak I I. Kontingent
Styret for slar inge n endri ng. Styret s forslag ble
vedtatt .

Sak 12.
Va lg
Folgende var pa va lg:
Han s Vidar Ellingsen
Formann:
Sekret rer:
0ivind Juul Nilse n
Red akt e r ST EIN : Geir Wi ik
As trid Haugen , Jan Strebel
Va lgkomi te:
Va1gkomiteens inn stilli ng:
Form an n: Han s Vidar Ell ingsen .gjenvelges for 2 ar
Sekret rer: Jan Strebel, ny, ve lges for 2 ar
Red akt er ST EIN :Geir W iik , gje nvelges for I ar
Valgk om ite: 0 ivind Juul Nil sen.ny, ve lges for 2 ar
Frode Andersen, ny, ve lges for 2 ar
Valgk omiteen s for slag ble enstem mig vedtatt.
Han s Vida r takket 0ivind Juul Nil sen fo r inn satsen
og over rakt e en gullstuff.
Det offisielle land sm ete ble avsluttet.
Ref. : 0 ivind Juul Nil sen
Del II - som fa nt sted etter at det ordi nrere land sm etet var avs lutte t
Lerd ag kveld
Avd.ing . Per Hal vor Sreleb akke ve d Bergverksmu seet hold t et feng slende fo redrag om gruvenes og
se lvverkets historie . Vi fikk ikke ba re servert de
histori ske fakta fra starten i 1623 og fra rnove r, men
ogsa en mengd e tildragelser og poen ger som gjo rde
det hel e til en meget interessant og underh old end e
seanse.
Kvelden fortsa tte med en bedre midd ag i hotellet s restaur ant , og dere tter hy ggeli g sos ialt samvrer og uformelle sa mtaler mellom delegatene til
sent pa kveld . Pa denne maten kn yttes kont akt er
og leg ges grunnlag for sama rbe id me110m foren ingene pa de for skj ellige kanter av landet.
Sondag morgen
Etter frokos t fortsa tte land smetet med en
avde ling for utvek sling av informasj on mell om
land sstyret og foreningen e, og disse ime llo m.
No rsk Bergverksmuseum, Kon gsberg inviterer
til min eralsymposium le rd ag 9. mai kl. 12:00
- 18:00. Inn bydelse bli r se ndt ut. Fjoraret s
sympos ium var en suksess . sett av dagen !
Ne stform ann Th or Sorlie sendte i fjor host ut et
skriv til foreningene. der han luftet en de l idee r
om hva NA GS sammen med foreningene ka n
arbeide for. Han pre se nterte na for oss en del av
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vator Fred Steinar Nordrum, som forst ga en
orientering om museets bakgrunn og historie.
Dernest ble vi guidet rundt i museet, forst i en
avdeling med utstyr som ble brukt i og utenfor
gruvene, fer vi ble tatt med inn i det aller helligste: Samlingen av selvstuffer i aile former og
fasonger. De var virkelig en fryd for eyet! Men
det sluttet ikke der. Det er nemlig i de senere
arene bygget opp en meget presentabel mineralsam ling ved museet, noe som ikke minst er
Nordrums fortjeneste og hjertebarn. Her finnes
det meste, fra edel- og smykkesteiner, lekre
stuffer fra senere funn av vakre norske mineraler
til industrimineraler og produkter av disse. Det
finnes dessuten en rikholdig butikk med noe for
enhver smak og lommebok. Museet anbefales pa
det varmeste, her finne s mye som burde interessere bade store og srna!

de tilbakemeldingene som kom, hvorav noen
ideer allerede er arbeidet videre med:
Innsamling av katalogblader til en «Norgesguide» med forekomster/attrak sjoner.
Et opplegg for utveksling av steinprever mel10m foreningene
Innsamling av opplysninger til en Iiste over
foredragsholdere
Det ble delt ut en del papirer om dette, som
siden ogsa er sendt de foreningene som ikke var
representert.
NAGS har fatt tilbud om at Ronald Werners
internett-hjemmeside omarbeides og blir NAGS'
hjemmeside. Dette viI vi akseptere, de som er
interessert i a komme med bidrag til vedlikehold
og fornyelse av innholdet er herved invitert.
De forste norske frimerker med mineralmotiver
utgis 18.06 .98. NAGS utgir i den anledning
forstedagsbrev i et antall av 1000 nummererte
eksemplarer. Disse viI bli tilbudt foreningene,
samt solgt bl.a . pa NAGS-messa i Bergen i august.
Tor-Arne Jenssen, Ofoten Amatergeologiske
forening ga en orientering om et initiativ han og
to andre ildsjeler arbeider for, nemlig a skape et
nasjonalt opplevelsessenter i Narvik. Vi fikk en
profesjonell presentasjon av planene og det
grundige forarbeidet som er gjort . Ofoten er et
meget interessant omrade bade geologisk og
mineralogisk. Pro sjektet, som har arbeidstittel
Tellus, er tenkt a inneholde utstillinger med
temaer som jordens krefter, dens hi storie og dens
ressurser, istiden, klimaendringer, mineralogisk
utstilling, opalsamling, edle mineraler og metaller, industrimineraler, og andre tilbud som steinverksted, bibliotek, filmsal, butikk mm. Man viI
legge opp til en stor utadrettet virksomhet med
kunnskapsformidling, kurs og forskning, opplysninger om eksursjonsmal i regionen osv. Malet er
at senteret kan sta ferdig til Narviks 100-arsjubileum i ar 2002. Vi ensker Iykke til i det
videre arbeid!
Ingen har sa langt meldt sin interesse for a
arrangere NAGS-messe i 1999. Landsstyret
etterlyser interesserte foreninger, og vii , hvis
ingen melder seg, jakte pa arrangerforeningter) .
Mere, Trendelag og Nord-Norge har vzert nevnt.
Sondag formiddag
Etter motet var aile invitert til omvisning pa
Bergverksmuseet. Der ble vi tatt imot av konser-

Ref.:

Jan Strebel

DELTAGERE
NAVN

pA LANDSM0TET I MOSS

1997

FORENING

Hans Vidar Ellingsen
Leder NAGS
Thor Sorlie
Nestleder NAGS
Niels J. Abildgaard
Kasserer NAGS
0ivind Juul Nilsen
Sekretar NAGS
Geir Henning Wiik
Redakter STEIN
Dag Ottesen
Drammen GF
Per L. Adamsen
Drammen GF
Nils Hartung
0vre Romerike GF
Jan Berggren
Soler og omegn GF
Ole Bredalen
Soler og omegn GF
Stig Larsen
Vestfold GF
Hans Chr. Berntzen
Bergen og omegn GF
Asbjern Johansen
Bergen og omegn GF
Ofoten AF
Tor-Arne Jenssen
Anne M. Thorvaldsen
Fredrikstad og omegn
GF
Eli sabeth Skoglund Fredrikstad og omegn GF
Jan Erik Edvardsen Moss og omegn GF
Jan Strebel
Sarpsborg GF
Bjorn Kjeholt
Halden GF
William Hultgren Telemark GF
Jan Renjom
Telemark GF
Anne Kari SkarsteinOslo og omegn GF
Jan H . Ekre
Gjevik og om land GF
Grete Melkild
Gudbrandsdalen AF
Per Berget
Gudbrandsdalen AF
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Helge Lint vedt
Kon gsberg og omeg n GF
Harald Kristiansen Kon gsberg og omeg n GF

stemme.
Styret ansetter bladet s redakter og dispon ent.
8.Se lska pets ordinrere ge nera lforsa mling ska l
behandl e fe lge nde saker :
l. Valg av met eleder og referent
2.Godkje nnelse av innk alling
3.Styrets arsberetning
4. Fastse ttelse av se lskapets regnskap
5 .Beh andling av innko mne fors lag , heru nd er
vedtek tse ndringer
6.Fastsette godtgjerelse for styret
7.Valg av styremedlemmer
In struks for Redaktoren
i Tid sskriftet ST EIN
I.STEIN skal va re amate rgeologenes tidsskr ift i
Norge
og i Norden. Blad et skal vaire foreninze
nes
e
0
sa vel s o m e nke lt med le m me nes og ov rige
abonnenters talerer,
2.STEIN skal were et upolitisk f agtidsskrift. Det
kan delta i Den Norske Fagpresses Forening.
3.STEIN skal til enhve rt tid fremme amate rgeo loge nes interesser i forhold til myndi ghetene,
indu stri og private nreringsdrivende geo logiske
institusj one r, faggeo logenes instanser, opinionen
blant folk, milj e og natu rvem.
I .STEIN skal formidle nyhetsstoff save l so m fazlig stoff med sikte pa a he yne innsikt og kornpetanse blant aile leseme.
2.STEIN skal med virke til a fremme sa mar beid
og kontakt mellom landene i Nord en og mellom
Norden og andre land .
3.Redakt ¢rplakatell slik dell blir fo rmulert i Den
Norske Fagp resses Foren ing skal gjelde fo r redakteren i STEIN.

Omorganisering av STEIN
STYREM0TE 19.03 .98 i Moss
AGENDA
I.
Referat fra Ars motet 1998.
2.
Prosedyren for stiftelsen av Stein AS
Lage vedtektene
Lage instruks for redakteren
Sende ut forslag til vedtekter og instruk s til
fore ningene (innen 15. April). Avvente svar innen
den fastsa tte fris ten (15. mai). Foreta eventuell
e ndringer.
-Sende invitasjo n til tegnin g av aksje r i Stein AS
-Se nde invitasjon til Me ssernetet so m skal vrere
bade Stiftel sesmet e og pafel gende Kon stituerende
ge nera lfo rsa mling .
Avho lde messmet et i Bergen i august 1998.
3.
Vedtek ter for Stein AS
4.
Instruks for redakteren i fagbl adet STEIN
5.
Invitasj on til Messeme tet
6.
Eve ntuelt
Forslag til vedtekter for Aksjeselskapet
Magasinet Stein AS
I.Sel skapets firma er Magasinet Stein AS
2.Selskapet s forretningskontor er i Lunn er kom mune, Oppland
3.Selskapets aksjekapital skal were kr 50 000
4.Magasillet Stein AS har til fo rmdl a utgi det
upolitiske tidsskriftet STEIN. som skal were fa glig
tidsskrift fo r amatergeologene i Norden.
Magasinet Stein AS kan oga utgi andre, relevante
publikaj oner, samt dri ve annen relevant virksomhet.
5.Selskapets aksj ekapital utgjores av 200 aksjer
med palydende kr 250.-.
6.AIl omsetning av aksjer skal godkjennes av styret
i Magasinet Stein AS. Min st 70 % av aksjene ska l til
enh ver tid vrere eiet av Nor ske Arnatergeologer s
Samm enslut ning (NAGS) ved land sstyret. Foruten
NA GS skal ingen enkeltaksjonrer eie mer enn 19
aksj er.
7.M agasinet Stein AS skal ha et styre pa 4 medlemmer , hvorav 2 skal oppnevnes av NAGS' land sstyre,
som ogsa ska l ha styrets form ann . De evrige to
styreme dlemmer velges av generalforsa mlingen.
Ved stemme likhe t skal styrets formann ha dobbelt-

Stiftelsesdokument
Undertegnede represent anter stifter denn e dato
aksjesel skapet Maga sinet Stein AS .
Utk ast:
Vedtekter for Ak sje sel skapet
Magasinet Stein AS
I .Selskapets firma er Magasinet Stein AS
2.Selskapets fo rretningskontor er i Lunner kom mune, Oppland
3.Selskapets aksjek apital skal were kr 50 000
4.Ma gasinet Stein AS har til fo rmal a utgi det
upolitiske tidsskriftet STEIN, som skal were f aglig tidsskrift fo r amatergeologene i Norden .
Maga sin et Ste in AS kan oga utgi andre, relevante
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publikajoner, samt drive annen relevant virksomhet.
5.Sel skap ets aksjekapital utgjeres av 200 aksj er
med pal ydende kr 250.-.
6.AlI omsetning av aksjer skal godkjennes av styret
i Magasinet Stein AS. Min st 70% av aksjene skal til
enhver tid vrere eiet av Norske Amatergeologers
Sammenslutning (NAGS) ved lands styret. Foruten
NAGS skal ingen enkeltaksjonrer eie mer enn 19
aksjer.
7.Magasinet Stein AS skal ha et styre pa 4 medlemmer, hvorav 2 skal oppnevnes av NAGS ' land sstyre ,
som ogsa skal ha styrets formann . De e vrige to
styremedlemmer velges av generalforsamlingen .
Ved stemmelikhet skal styrets formann ha dobb eltstemme.
Styret ansetter bladets redakter og disponent.
8.Selskapets ordinsere generalforsamling
skal behandle felgende saker:
I.Valg av meteleder og referent
2.Godkjennelse av innkalling
3.Styrets arsberetning
4.Fastsettelse av selskapets regn skap
5.Behandling av innkomne forslag , herunder
vedtektsendringer
6.Fastsette godtgjerel se for styret
7.Valg av styremedlemmer
Tegning av aksjer skal skje under stiftelsesmotet
denne dato. I tilfelle av overtegning skal den andel
som NAGS forplikte r seg til opprettholdes fullt ut.
0vrige tegnere viI fa tildelt aksjer pro rata i henhold
til ensket antall. NAGS garanterer for fulltegning
av aksjekapitalen.
Det skal innbetales kr. 250.- for hver aksje.
Innbetaling av de belep det er tegnet aksjer for , skal
skje fullt ut innen I (en) maned etter stiftelsesdato.
Der som innbetaling ikke skjer, skal NAGS kunne
overta andelene for senere overdragelse til andre
interessenter.
Konstituerende generalforsamling skal finne sted
umiddelbart etter stiftelsesmetet.
Kostnadene forbundet med stiftel sen skal dekkes av
NAGS .

Tegningen skal skje under stiftelsesmetet i Bergen
8. august 1998.
Tegningen kan skje ved representant med fullmakt ,
selv om forenin gen selv ikke kan delt a pa stiftelsesmotet.
Oslo 10. April 1998
H.V.ElIingsen,

Formann i NAGS

Bestilling
Undertegnede medd eler herved e nske om a tegne
.. . . .. stk. aksjer i Magasinet Ste in as pa de betin gelser som er gitt i stiftelsesdokumentet.
Bestillingen skje r pa vegne av (sett kryss):
meg selv

Navn :
Adre sse
Post sted
Tlf:
Dato
Underskrift :
Bestillingen sendes NAGS vi kasserer Niels J.
Abildgaard, Sag veien 96, 1414 Trollasen
Tegningsli ste
I henhold til Tegningsinnbydelse datert 10. April
1998 tegnes aksjer i
selskapet Mag asinet Stein AS som angitt i listen
nedenfor.

Forening/OrganisasjonIPerson Antall aksjer
NAGS, GF,GF,GF,GF,GF,GF,
SUM 200
Bergen, 8. augu st 1998

Tegningsinnbydelse
Deres forening/organisasjon eller person innbys
med dette til a tegne aksjer i selskapet under stiftelse: Magasinet Stein AS .
Stiftelsen viI skje i henhold til vedlagte stiftelsesdokument med vedtekter og instruks.
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Amaterene - NAGSmedlemmene
21 NORDlSKE STEIN OG MINERALMESSE
1998
Ja, sa er det den enogtyvende (2 1) messe i
AGS og en av medlemsforeningene s regi . Tenk
21 ar siden den ferste me sse... fe ler du deg eldre ?? Nei, helt sikkert ikk e, men hu sker du hva
NAGS betyr ?? Selvfelge lig }! NO RSKE
AMAT0RGEOLOGERS SAMMENSLUTNING!
Men hvor er al1e? Som utstil1ere pa messene er
det kun et meget lite antall. Det er jo bra med
man ge forhan dlere , ingen ting ondt om disse.
Men messen er j o ment som et sted hvor amaterene skul1e ha muli ghet til a kunne bytte og selge
sine funn, og ha en hyggelig stei nprat med like sinnede i et interessant rnilje . Det er jo hobbygeo logi og mineralogi som er var fe l1es intere sse.
Sky ter over malet? Tul1 og non sen s, snakk for
deg selv? Hvis du mener det og fe ler deg saret og
uth eng t, er det gje rne deg dette gje lder. Dette er
ment so m en liten vekker, husk at en Bergenser
aldri er frekk . kun stor i kjeften !! Men, men ...
Har du kan skje ikke anelse hvor eller hvordan du
kan melde din interess e?? Sper din form ann , han
har fatt tilsendt var fo lder (aile foreni nger i Nag s
har fatt tilsen dt dette! ) Problemer al1ikevel?

Skriv til :
B.O.G ., Postboks 795. 5000 Bergen .
Eller du kan rin ge 55 25 79 49 etter kl. 17.00.
Litt tidlig kan skj e, men vi say ner ama te rene,
det er de som er ryggraden i NAGS .
Hilsen formannen i Bergen og omland geologifor ening
Trofast messedeltaker, gjen nom mange ar,
Hans Vidar Ellingse n, forma nnen i NAGS , opp___- - - - - -.. fordrer pa det mest
innste ndig e al1e til a
delt a pa arets messe.
Dette er og bar were
arets hoydepunkt fo r
steinintereserte og steinsamlere, sommerens
desidert vakreste eventyr;
sa mye fin stein og sa
mange hyggelige mennesk er treffer du ingen and re stede r, sier Han s
Vid ar
Mer?
Ja, i ar er det Bergen, sa j eg vii ikke tro at
noen frivillig gar glipp av dette! Kjare steinf olk,
vi sees pa messen .
int .Zghw
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