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SUNNFJORD GEOLOGIFORENING
ble startet i mai 1985. Vi er forelepig en liten forening med t ilsarnmen ca. 35 medlemmer. Styre t bestar av 5 personer der Odd Naust heller er formann. Styrets med lem mer er aile med i forskjellige undergrupper som aile har spesialoppgaver. Pa den rnaten sa vii
alltid styre ha en neer kontakt med
hva som rarer seg i gruppene. Vi
kunne nok veert sterre i antall her i
foren ingen, men vi har valgt a
bygge opp en indre organisasjon
med best mulig erfaring f0r vi vok ser oss vesentlig sterre. En annen
ting som ogsa begrenser var vokster er ogsa det faktum at til d .d.
sa har foreningen ikke hatt eget 10kale. Vi har na imidlertid fatt leie
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den siste «KRA MBU» i F0rde.
Denne skal vi i samarbeid med bestyreren for bygdemuseet her
preve a restaurere t ilbake til det
den opprinneleg var. Der haper vi a
fa et tilholdsted med et gam melt
koselig milj0. En annen t ing «Krarnbua» har nok av gamle hyller og
disker, den ligger sentralt i F0rde,
nesten helt inn til barne og ungdomsskolen med mange hundre
elever. Sa kanskje vi kan fa t il noe
som ogsa skolen kan ha glede
over. det vii, om vi far det til , ogsa
bli muligheter for periodevis salg
av steinprodukter. Siden vi startet
har foreningen arrangert 3 fellestu rer, 1 kurs i ste insliping, samt seminar med den dyktige og enga. sjerende professor Skjeseth som

foredragsholder, samt et 2 dagers
kurs i bestemmelse av mineraler og
bergarter. Det har dessverre ikke
veert sa mange medlernsrneter,
men dette far vi rette pa nar vi na
far oss hus a veere i. Det store 10ftet som na star pa programmet er
en messe i F0RDEHUSET, (kult urhusetl den 7. og 8. mars. Tema for
denne messen vii veere STEIN TIL
PRYD OG NYTTE og vi tar her sikte
pa a fa en rnenstrinq av hva som
lages av prod ukter moo stein f ra
fylket som ramateriaie. Hele 10 utevere har meldt seg pa, og produktene de skal vise er mange, det
er tradisjonelle produkt som smykker, ringer 0.1 ., men ogsa nyttegjenstander og ikke minst bildende
kunst, Vi skal ogsa ha aktivitet f or
barn, demonstrasjon av steinsliping, karing av fylkesstein, og ikke
minst haper vi at parhestene Jansen og W ramann fra Geologisk
museum i Bergen vii veere tilsted e
og gj0re sitt for at fol k skal bli
«berqtatt ». De 2 ovennevnt e personer var instrukter er pa det 2 dagers kurset som vi hadde om bestemmelse av mineraler og bergar-

ter. Og aile som var pa dette kurset
ensker nok Jansen og Wramann
til bake hit. En annen ting som skal
skje den 7. mars er at vi skal ha offisiell apning av en geologisk utstil ling med mineraler og bergarter i
vestibylen i F0RDEHUSET, Og jeg
kan love at for de som tidligere
bare har sett grastein her i fylket,
skal denne utstillingen fa dem t il a
se noe annet. Utstillingen skal sta
permanent pa et sted der 10 t usenvis av mennesker arlig beseker,
og vi haper denne begynnelsen kan
bli spiren til et fremtidig Nat urhistorisk museum her i Sogn og Fjordane. Helt siden vi starte t var forening har vi hatt et serdeles god t
samarbeid bade moo kommunale
og fylkeskomm unale etater. Spesielt ma nevnes UtbyggingsavdeIingen ved fylkesgeologen samt
f ylkeskultursjef en. Ut en deres hjelp
ville vi ikke kunnet ta pa oss slike
oppgav er som vi na gj0r.
En annen ting er at vi i var lille
for ening har medlemmer som alltid
stiller opp , sa det er lett a veere
formann.
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