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Ved utgangen av 1986 hadde Halden
Geologiforening 58 medlemmer.
Med lemskontingenten . Vanlig med 
lemskap kr. 100, fam ilie kr. 125, og
barn og pensjonister kr. 50. Thor
Serlie var formann i 1986. Fore
ningen avholdt 5 stvrerneter og 8
rnedlernsmeter. Dessuten arsml2lte
med 22 medlemmer som valgte W il
helm Elders som ny formann . Hver
onsdag har vi apent hus pa Bastad 
lund . Sommeravslutning ble holdt i
hagen hos to av medlemmene. Av 6
oppsatte turer ble 5 awiklet , hvorav
1 ti l Kopparbergmessen. 0konomien
ble forbedret betraktelig etter loppe 
marked som ga overskudd pa 10 000
kr. Ellers har vi solgt suvenirer pa
Halden Mindes Museum og far
stette fra Halden Kulturkontor. Fore
ningen har kjl2lpt inn elektronisk skri
vemaskin, beerbar UV-lampe, film
bord, lerret og utstyr til slipemaski
nene. Vi har ogsa fornyet litteraturen
for ca. 1000 kr. Ingen representanter
fra Halden verken pa vinter eller ars
mete i NAGS. Medlemsbladet Mo
nolitten kom ut med 4 nr. og utgif
tene dekkes ved annonser. Vi hadde

utstilling av mineraler og litteratur i
Halden bibliotek. Foreningens ung
domsgruppe disponerer de gamle
lokalene og har begynt en egen sam 
ling av ste in og litteratur. Den har
ogsa egne sider i Monolitten.

Sarpsborg
Geologiforening
Sarpsborg Geologiforening har i
1986 flyttet inn i nye lokaler i Borre
gardsveien 6. Arbeidet ble gjort ved
dugnad og utgiftene har ligget pa 25
- 30 .000 kr. Under feir ingen av de
nye lokalene ble mulige fellesarrang
ementer blant 0stfoldforeningene
diskutert . Medlemstallet har steget
det siste aret, Vi har hatt utstilli ng
med salg av slepne stener og ekono
mien har veert bra. Foreningen har
fatt driftskomite med felqende ans
varsornrader:
1. Serqe for at medlemmene tar
med kake t il rnetene, Koke kaffe.
2. Administrere renhold av lokalene.
3. Drift av sliperom - nar verksted 
kom iteen har avsluttet sitt arbeid i
lepet av 1987.
Nyvalgt formann er Sverre Heibv,

Straparolus .
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