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Av Thor Sørlie
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En kort rapport fra NAGS landsmøte på Mammuthus ved Hamar.
Lørdag 25. april var det igjen duket for landsmøte i NAGS. Stedet denne gang var Ole Nashaug sitt praktfulle Mammuthus ved Gåsbu
nordøst for Hamar.
Hver klubb har fått et fullstendig referat fra
landsmøtet før dette bladet går i trykken og vi
kommer tilbake med en egen artikkel om Ole
og Mammuthus, så her kommer bare noen få
inntrykk fra undertegnede.
Møtet samlet delegater fra 13 foreninger, og
ble gjennomført på en fredelig og ryddig måte
uten saker som skapte debatt denne gang.
Jan Stenløkk (Stavanger Geologiforening) ble
valgt som ny leder i NAGS.
Valgkomiteen hadde ikke funnet personer til å
stille som nye kasserer og sekretær, men Bjørn
Otto Hansen (Drammen og omegn Geologiforening) påtok seg kasserervervet etter benkforslag. Nestleder er fortsatt Hans Christian

Berntsen (Bergen og Omegn Geologiforening)
og som nytt styremedlem ble Vegard Evja (Telemark Geologiforening) valgt. Knut Edvard
Larsen vil fungere som regnskapsfører for
STEIN.
Sekretær er ennå ikke funnet, så navn på en
god kandidat tar Jan Stenløkk i mot med takk,
da han fungerer som sekretær inntil videre.
På lørdagskvelden tok Ole oss med på en spennende omvisning i Mammuthus og fortalte om
geologien rundt Mjøsa. Etterpå var det tid for
et spennende måltid med reinsdyrsteik, kokte
rotfrukter og bakt potet. Ole har sin egen måte
å gjøre dette på og forklarte hvordan han ofte
tilberedte maten i kokegroper utenfor huset.
Maten smakte, og i godt selskap med hyggelige mennesker og med litt godt drikke til, hadde
vi en minneverdig aften.
Søndag var det tid for en fin ekskursjon, der
Ole tok oss med til flere spennende lokaliteter
mellom Hamar og Brumunddal.
Vel blåst, og nok en gang en stor takk til Ole
Nashaug.

MUSEUM med mineral frå over
600 norske forekomster.

BERYLLEN
MINERALSENTER

Salgsutstilling og stort utvalg i norske
og utenlandske mineraler.

BUTIKK med landets største utval
i mineral og råstein, healingstein
og smykker med og av stein.
Vi sender også.

Smykkestein, smykker og gaveartikler.

I høgsesongen ope kvar dag 10-19 (17)
Telefon 61 21 14 60

Åpent hver dag i sessongen og ellers
etter avtale. Ta gjerne kontakt med oss
på telefon.Vi sender din bestilling.

www.FossheimSteinsenter.no
e-post fossst@online.no

20% rabatt til alle med NAGS-kort.

www.beryllen.no
omesar@online.no
Beryllen mineralsenter, Kile, 4720 Hægeland.
Telefon: 38 15 48 85, Mobil: 99 24 51 00

Steinbukken
Jeg har en hobby som går på stein,
smykker og sølv. Vi lager mye selv, men
har også ting som er laget på fabrikk.

Stort utvalg i råstein, krystaller, glass,
perler, sølv, swarowski, dyr i stein,
lamper i stein, sølv 925 med mer.
Kan skaffe slipeutstyr for stein.
Du kan også få lære å lage smykker.
30% rabatt til medlemmer av samtlige
geologiforeninger i Norge!
Steinbukken v/Johnny Hansen
(jeg er blind fra Oslo)

Ole Nashaug og Jan Stenløkk.
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Noen av deltagerne på møte.

E-post: steinbukken@nettverket.eu
Mobil: 90 13 45 97
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