Odda Geologiforening jubilerer

«Steingalen» ti-åring
Hver tirsdag møttes de til vanlig. Inne i fjellet i Odda, som seg hør og
bør. Og «steingale» er de så visst. Da tenker vi ikke på deres mentale
helse, men på den hobbyen de dyrker.
det steinsager , stereomikroskop , slipebord, DY-lampe samt en god del fagliteratur. Her er det skapt et skikkelig miljø
for alle som har stein som hobby. Hver
tirsdag har de åpen kveld her. I tillegg er
de ofte ute på ekskursjoner for å hente
inn flere mineraler.
Joda, det står så absolutt til liv hos jubilanten.
HF, Ove Nikolaisen

Vi snakker selvsagt om Odda Geologiforening. En forening som feirer sitt ti-årsjubileum i disse dager. Forøvrig et høydepunkt som ble behørig markert med
et stilfullt arrangement på Mercur.
Og det er en vital ti-åring vi har med å
gjøre, skal vi dømme etter jubileumsberetningen. Fra det første møtet på Bakke
skole 8. novemder i 1979 og frem til i
dag.
De siste ni årene i egne lokaler i de
gamle kommando lokaiene til Sivilforsvaret i tilfluktsrommet «Knausen» i
Odda. Få steder hadde vel passet bedre
enn nettopp inne i fjellet.

10 år!
I geologisk sammenheng kommer vel 10
år under betegnelsen mikro, men så er
foreningen også oppegående og ved godt
mot. Jubileumsmøte hadde nær 100%
frammøte av det totale medlemstall og
bød på et variert program.
Til midag ble det servert reinsdyrstek fra
Hardangervidda, dyret som således har
beitet i anatasenes rike.
Arne Eriksen tok oss med via video til
Svalbard, fra en tur han var med på i
1988 i regi av DNT. Både til lands og til
vanns fikk vi oppleve den storslåtte
naturen i dette mektige øyrike.
Roald Ellingsen fra Haugaland geologiforening kom med et bestillingsverk av
oss over emnet: Skjerping, muting og
utmål.
Ellingsens grundighet i dette temaet må
berømmes. En spent og årvåken forsamling fikk her en innføring i Bergverkslovens mangfall. Som norske statsborgere
følte vi oss oppjekket og rettighetstor .
Moseloven lå i bånn.
Ingen frustrerte amatørgeologer reiste
hjem denne kvelden.
Bj. N.
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I det første styret satt Odd Eide som
formann. Nestformann var Stein Knudsen, og styremedlemmer var Bjarne
Nordlund, Åse Bergli Nilsen og Else
Jensen. Stein Knudsen har vært med i
styret alle disse ti årene. Else Jensen i ni
år, og Bjarne Nordlund i seks år. De må
vel med rette kunne kalles for ildsjeler i
det arbeidet amatørgeologene driver.
Formenn i de årene foreningen har eksistert har vært Odd Eide, Lars Mannsåker , Arne Eriksen og Norvall Nikolaisen.
Katalogiseringen av Apold-samlingen,
slipekurs, smykkekurs, ekskursjoner,
foredrag og produksjon aven kasse med
steinprøver til bruk i undervisningen ved
Odda barneskole er alle eksempler på
de aktiviteter foreningens medlemmer
driver med. Deler av den omtalte Apoldsamlingen står forøvrig utstilt ved Odda
Folkebibliotek.
Og i medlemslokalene i «Knausen» står
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