
 
 

 

 

 

 

NAGS landsmøte 13. – 14. april i Sandefjord 
Påmelding og informasjon om landsmøtet kommer snart, men det blir på hotel Kong Carl i 

Sandefjord, der NAGS har fått en grei pris. Lørdag kveld blir det jubileumsmiddag på det 

ærverdige Kurbadet i Sandefjord - Vestfold geologiforening er nemlig 40 år!  En busstur i 

larvikittens rike på søndag blir det også. Vi minner også om mulighet for å søke 

reisefordelingsfondet til NAGS for å "sponse" turen for klubber som ligger langt unna. 

 

Eidsfosstreffet 19. – 21. juli 2013 
Også i 2013 kan vi selvsagt ønske velkommen til Steintreff på Eidsfoss. Treffet blir det 15. i 

rekken, og det er som ellers gratis å komme inn. Steintreffet er et arrangement av og for 

steinsamlere, og det er NAGS i samarbeid med Buskerud geologiforening og Vestfold 

Geologiforening som står bak arrangementet. Temaet i 2013 er larvikitt. NAGS oppfordret 

alle som har mulighet til å ta en tur innom dette trivelige treffet. Kanskje også å hjelpe til? 

Kontakt Stig Larsen ved spørsmål eller annet - stig.larsen@stoneman.no 

 

Foredrag i foreningen? 
Flere foreninger har etterspurt folk som kan holde foredrag. NAGS har ingen liste over 

foredragsholdere, men dette kan vi mer enn gjerne koordinere hvis aktuelle kandidater melder 

seg. Kontakt, kostnader og annet ordnes direkte mellom foredragsholder og foreningen. 

 

Per Skrefsrud (mail: pers2469@yahoo.no) har som førstemann ut, tilbudt seg som 

foredragsholder, med to foredrag om Island, ett om Jordan og en gjennomgang av Norges 

geologi i tre, evt fire deler. I tillegg lages en presentasjon om Kina og geologi (Xigong og 

Chengiang) til våren.  

 

Stig Larsen og Morten Bilet (som har dannet "Geofreaks" - http://www.geofreaks.no) er også 

en mulighet for å skaffe gode og varierte foredrag. 

 

 

Dansk Amatørgeologisk Union 
DAGU er en sammenslutning av de danske steinklubbene, på samme måte som NAGS. I en 

mail før utløpet av 2012 ble NAGS informert om den sørgelige nyhet at DAGU er blitt 

nedlagt. Problemet var blant annet mangel på folk som ville stille opp i styret, spesielt som 

kasserer.  Det prøves å finne en ny form for arbeidet, men hvorvidt dette er lykkes er usikkert. 

NAGS har hatt kontakt med DAGU i flere år. 
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