arbeidet lederen Lars Olav Kvamsdal legger i dette
for i skape steinglede og forstielse for geologi i nye
generasjoner. Takk for den innsatsen du gior Lars

I pprRrrus HJzRNE

Olav

!

I Stavanger geologiforening har de startet
med "Smisteinklubben". En {jeng pi 26 barn motes
en gang i mnd, og larer om en ny stein hver gang. De
fir hver gang en ny stein til samleboksen sin. Steinloype, turorientering, ekskursjoner, steintroll-laging
og oppgaver av ulike salg er noen av ingrediensene
i dette arbeidet som synes i vrere svrert sA populrert.
Kjempebra ! De er ogsi flere andre foreninger som

NAGS - rwrr
Arsmeldinger - Smflsteinklubb og
Landsmotet
Det er 8rsmeldingstid. Sakte men sikkert dukker ni
den ene irsmeldingen etter den andre opp i postkassen mi (du glemmer vel ikke 5 sende den for din forening ? (orker du ikke i skrive ta en telefon da vel !)
Her er det mye bra lesestoffom moter, aktiviteter og
turer i 6ret som gikk. Fsrst ute var Steinklubben i
Oslo. I motsetning til de andre foreningene tilsluttet
NAGS bestir denne nesten utelukkende av medlemmer fra 7 til 16 ir. Klubben har eksistert siden 1965.
Eget blad har de ogsi, "Mifo-nytt". Hovedaktiviteten
er 2 eller flere turer i [ret. Det er ikke ubetydelig det

har barnegrupper, for eksempel Halden geologiforening, Sandnes steinklubb mfl. Det er fullt mulig 6
f8

til

noe. Ideer om hvordan man glor det finner dere

iNAGS-permen

!

Arets Landsmste er like rundt hjornet , - 23. aprrl i
Halden. Vi sees !
PS. Et reisefordelingsfond glor at det er mulig i
subsidierer noe av reiseutgifter for delegater som
kommer langveis fra. Msste du det ?

Knut Edvard Larsen

SETE SDAL MINERATITIES SE

4 7 August 2005
ODDESTEMMEN

STE

INSLI PERI

Evj e i Setesdal
Utstillingsomrdde er rundt
Oddestemmen Steinsliperi og
Camping 3 km nordfor Euje sentrum

GRATIS ADGANG TIL

MESSE!
Apningstider
torsdag 12.00 - 18.00

ffedag 11.00- 18.00

kndag

11.00

-

18.00

sundag 12.00- 18.00

-Utstilleremedmineraler, smykker, gaverm.m.
-Steinturer med mulighet for guiding
-Steinsliping med demonstrasjoner

-Omvisning i Fl6t Nikkelgruve
-Museer med mineralogiske samlinger
-Barneaktiviteter og grillkveld
-Buss som kjorer mellom attraksjonene

Opplysninger: ODDESTEMMEN STEINSLIPERI
4735Evje
tel. (+47) 37930161
steinslioeri@oddestemmen.com
www.oddestemmen.com/mineralmesse
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