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ned Sagstøllia til Bjordal. Bilene settes i
Bjordal hvor vi blir fraktet med bus (med
litt guiding) tilbake til Austdalen hvor
turen starter. Krevende, men meget flott
tur, med spennende geologi bl.a. raet og en
helt utrolig natur.
Lørdag 12. september kl. 11-15, Universitetsplassen, Oslo. Har du ennå ikke
sett fossilet Ida? Benytt anledningen på
Geologiens Dag på Universitetsplassen!
Vi har i tillegg mange flotte aktiviteter for
både voksne og barn.
Spennende geologi i nærmiljøet ditt
for barn og voksne
GEOLOGIENS DAG har vokst til et stort,
landsomfattende arrangement. Hoveddagen
i år er lørdag 12. september, men i løpet
av hele måneden vil publikum få oppleve
mange spennende aktiviteter rundt om i
landet.
Hvem vil ha glede av Geologiens Dag?
Alle som er nysgjerrige, som undres
over jorden vi lever på, som vil lære om
menneskets livsgrunnlag og hvor vår
rikdom kommer fra, de som gleder seg
over skjønnhet og vår vakre natur! Kort
sagt, både barn, unge og folk flest har
muligheten til en givende opplevelse.
Noen få smakebiter på hva du
kan oppleve:
Søndag 6. september, Magma Geopark,
Rogaland. Vi feirer Geologiens Dag 2009
med dagstur inn Austdalen forbi Brattabø
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Fra Geologiens Dag 2008 hos Stavanger
Geologiforening (Steinens Hus).

Lørdag 12. september kl. 12-15, Franzefoss
Miljøkalk AS, Nordland. Bli med på
omvisning i gruva – en spennende dag for
hele familien.
Lørdag 12. september fra kl. 12, Torget i
Trondheim, Sør-Trøndelag. Bli med på
byvandring i Trondheims gater - Stein i
Trondheim by – alt fra praktisk anvendelse
til smekre fasader!
Lørdag 12. september kl. 11-15, Trondenes
Historiske senter, Troms. Utstilling og
identifisering av flotte mineraler, samt
utstilling av borekjerner fra dypt under
havets bunn v/ Andøya. Geosimulator fra
Lofoten og Vesterålen + grottetur.

Lørdag 19. september kl. 11-14, Slemmestad bibliotek/geologisenter, Buskerud.
Bli med på en spennende geologitur med
geolog Gunnar Juve som leder. Turen går
fra Slemmestad og sørover, der vi først
følger grunnfjellet over Morberg. Utsikten
gjør at vi får god oversikt over Oslofeltets
historie. Etter ca. en times vandring
kommer vi til ”kambro-silurbergartene”
i Hiken. Dette er kalk og skifer som er
rikt på fossiler. Vi vil se mange fossiler i
fjellet. Her blir det mye å lære om hvorfor
Oslofeltet er så kjent og spennende.
Bli med på feiringen av Geologiens Dag
2009! På www.geologiensdag.no finner du
en fylkesvis oversikt over hva som skjer i
ditt nærområde.

VI HAR ALT DU TRENGER PÅ ETT STED
TIL ARBEID MED STEIN SØLV, KNIV OG MYE ANNET HYGGELIG HOBBYARBEID
* UTROLIG UTVALG AV SLIPT OG USLIPT SMYKKSTEIN
Se vårt store utvalg av
* VERKTØY OG MASKINER FOR BEARBEIDING AV STEIN
verktøy, halvfabrikat og
* DIAMANTSLIPEUTSTYR FOR STEIN OG METALLER
sølv i tråd, plate og rør.
* UTSTYR FOR Å LAGE SMYKKER I SØLV OG STEIN
* EKTE OG UEKTE INNFATNINGER
Vår nye, 124 siders
* KNIVMAKERUTSTYR OG VERKTØY
fargekatalog bugner
* LÆR AV MANGE KVALITETER
av spennende tilbud
* SØLV OG SØLVSMEDUTSTYR
for alle typer hobby* RIMELIG OG GODT NYSØLV

arbeid; sølv, stein,

VI ER KJENT FOR GOD SERVICE,
kniv og mye anRASK LEVERING OG
net, samtidig med
HYGGELIGE PRISER

Storgt 211, N-3912 Porsgrunn
Tlf 35 55 04 72 / 35 55 86 54 Fax 35 55 98 43
E-mail: grenstho@online.no
Internett: www.grenstho.no

at du finner tilbud
på verktøy av alle
slag, maskiner
og spesialutstyr.
Kontakt oss og vi
sender den gratis
til deg.
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