
 
 
 
 
 
GEOLOGIENS DAG og hefte for barn og ungdom 
Som mange av dere allerede vet, blir det også i år arrangert ”Geologiens Dag” over hele 
landet (http://www.geologi.no/geologiensdag/). Datoen blir lørdag 10. september, men mange 
bruker likevel søndagen – eller hele helga.  
 I samarbeid med Norsk geologisk Forening (NGT) og Geologiens Dag, lager NAGS et 
hefte for barn og ungdom om stein, fossiler og samling. Dette skal deles ut gratis til alle som 
er interessert, og betales i sin helhet av NGT, mens NAGS gjør redaktørjobben. Dette heftet 
blir på 32 sider, i farger og A5-format. Det er viktig at alle klubbene som er interessert i dette 
heftet, både for utdeling, men ikke minst for å gi til sine egne medlemmer, melder interesse 
for å delta på arrangementet til ”Geologiens Dag”. Bruk hjemmesiden, eller kontakt Marianne 
Engdal på telefon 7390 4091. De vil da få tilsendt hefter og annet materiale kostnadsfritt. 
 Hvis noen klubber ikke ønsker å delta aktivt på Geologiens Dag, men likevel ønsker å 
gi heftet til sine medlemmer, må en mail sendes Jan Stenløkk (jansten123@online.no) eller 
telefon 5141 0816. Oppgi antall hefter som ønskes, og INNEN UTGANGEN AV AUGUST 
(kun mail etter 25.08 pga reise). NAGS får i så fall sendt pakkene kostnadsfritt. NAGS 
kommer til å beholde et lager av heftene for senere bruk, men klubber som senere ønsker 
hefter tilsendt og melder dette etter 1. september, må betale portoutgifter selv. Dette er en fin 
anledning til å gi medlemmene et gode – og helt gratis! 
 
EISFOSSTREFFET 2011 
Nok en gang ble det et vellykket Eidsfosstreff i helga 15. – 17. juli 2011. Dette felles 
steintreffet arrangeres av foreningene i Buskerud og Vestfold sammen med NAGS, og er et 
trivelig, sosialt og lavprofil mineraltreff med salg og gode muligheter for å treffe samlere og 
andre steingale. Vel verdt å besøke – men da er det et helt år til neste gang! 
 
FELLES NAGS-TUR I 2012? 
Det har vært ønske om å prøve å arrangere en NAGS-tur som kunne være allment interessant 
og med mulighet for de fleste å delta på. Foreløpig har vi luftet muligheten for arrangementet 
i St. Marie, Frankrike. Dette er en stor mineralmesse og steintreff som skjer 21. – 245. juni 
2012. Mer informasjon finnes på internett: http://www.euromineral.fr/ 
 Meningen er at hver enkelt ordner flybilletter og hotell selv, men vi prøver å samles 
samme sted og selvsagt treffes underveis. Kanskje er det mulighet for å henge på en 
ekskursjon eller tilsvarende også? Noe å tenke på fremover? Mer informasjon om dette 
kommer i STEIN eller i NAGS-Nytt. 
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