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Steindag på Bergen Museum
Av Hans Chr. Berntzen
Årets ”STEIN DAG” den 07.11.2010
begynte i år litt tregt, Naturhistoriske
Samlinger var tildelt midler til oppussing.
Alt skulle bli ferdig til steindagen, som er i
måned skiftet oktober/november.

Det ar jo ikke det samme, men etter et
besøk og litt tenking så gikk vi for den
løsningen. Lokalene var jo OK. Så var det
bare å sette i gang. Og få folk til å bemanne
alle aktiviteter er et puslespill.

Men som dere vet er det noe som heter
”TTT” (Ting Tar Tid), og ferdig blir de
ikke før ut i januar 2011. Så hva gjør vi da?
Ledelsen på museet ville svært gjerne at det
ble steindag, det var jo årets høydepunkt på
museet! Vi ble da ønsket velkommen på
Kulturhistoriske Samlinger.

Vi er som de fleste foreninger kommer i
”reservedels” alderen. Men etter litt om
og men gikk kabalen opp til slutt. Det
skulle folk til utstilinger, barneaktiviteter,
steintombola, hva blir mineral brukt til,
loddsalg, mikromineraler i mikroskop,
identifikasjon av stein og mineraler og

Tja, hva kan dette være? Men problemet ble løst!

Det var mange smilinde og fornøyde mennesker.

kaffe driften. Det blir en del å ordne opp
i. Men det ordner seg for snille jenter og
gutter.

været heller ikke var på vår side var det ca.
450 personer. Noe som vi må si oss fornøyd
med. Og husk snart er det Geologiens
dag (10.09.2011) for de fleste, og BOG
planlegger også en ny steindag. Denne
gangen på Naturhistoriske samlinger.

Kulturhistoriske Samlinger ligger litt gjemt
i forhold Naturhistoriske Samlinger, og når

BOG har startet junior gruppe
Av Hans Chr. Berntzen

Livlig på stein-tombolaen.

Og dette er det stein og mineraler brukes til.

Kaffen er snart klar for servering.

Det var travelt på barne aktivitetene.

Vi benyttet årets ”STEINDAG” til
å invitere foreldre og juniorer til et
orienterings møte i våre lokaler 21.11.2010
om starting av en junior gruppe.

Stemningen var meget god, vaflene smakte meget
godt (vi slapp opp for røre!!). De aller minste ga
blaffen i mineraler og vafler.

Det møtte 23 stykker med smått og stort.
Der BOGs’ leder serverte vafler, brus og
kaffe og ønsket velkommen og gav ordet
til H. C. Berntzen som skal lede gruppen.
Han orienterte om hvilke aktiviteter det var
tanken om å ha på møtene framover. Hvor
mange møter, ukedag og varighet det var
tenkt.
Resultatet ble, en gang pr. måned og dagen
som passet best var torsdag, varighet to
timer. Og et spørsmål fra HCB om turer for
å finne mineraler var interessant, var blant
de unge et meget høylytt, JAAA..! Så det
blir tur. Men vi får vente med spenningen til
våren og vinteren slipper taket. Etter møtet
var det 13 juniorer påmeldt. Meget bra.
Det første møte blir i våre lokaler torsdag
27/1-11. Og emnet blir denne dag kvarts og
varianter, pluss andre små ting som hører
til vår hobby. Så vi er i gang. Mer på vår
nye hjemmeside.

