LEDERENS
HJ0RNE

Kjrere
medlemmer.
Arsrn etet nrermer
seg med stormskritt
og nye utfordringer star for tur. Et stikkord er
synliggjering av NAGS. Selv om okonomien
er trang og medlemmenes evrige gjeremal
mange , prover vi i styret etter beste evne a
finne pa tiltak og aktiviteter som kan na ut til
dere aile .
NAGS Informasjonsperm er noe nytt. De foreninger som kommer til landsmotet pa Kongsberg vii fa overrakt den der, dere andre vii fa
den tilsendt. Kort fortalt ; dette er
permen der aile praktiske informasjoner kan
samle s og vi har virkelig satset for a fa dette
best mulig. Ulike farger pa temaene og et nummersystem skal serge for at denne alltid skal
kunne vrere oppdatert. Nye skriv vii komme pa
neste landsmote og nar det ellers er nodvendig. Bruk den i foreningen ! Kan ikke dere bl.a.
veere med pa a hjelpe til med a utvikle avdelingen for geologi ske turtips ? I permen firmer dere
de ferste ... Hver forening burde minst lage en
slik til fellesskapet ...
Eids fosst reffet er blitt det treffstedet vi onsket! Na kan det bare videreutvikles. At vi har
lagt dette til midt i sommerferien, er helt klart ;
da KAN aile som onsker fa mulighet til a beseke det!
Ellers sa synes vi na at internettsid en er
blitt veldig bra og det er et spennende arbeide
vi er i gang med nar det gjelder oppslagsverket
"Mineraler i Norge" dere finner her. Mange
har allerede bidratt med bilder av mineraler,
men vi trenger flere.
Arbeidet med a lage et enda bedre Mag asi net STEIN er ogsa noe vi er seerlig opptatt avo
Spesialnumre planlegges. Mer sier vi ikke na,
MEN ett av de omradene vi ber fa mer stoffom
i bladet, er norske forekomster og funn! I motsetning til i andre land lages det veldig fa slike
artikler her til lands og det er vel noe av det
flest av oss liker a lese! Hvorfor rna slikt komme
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i uten landske blader forst? Vi haper pa en endring av dette,
sa nar vi fremover ringer rundt for a fa tips og forslag til
artikler, sa regner vi med at du stiller opp!
Samtidig viljeg gjeme benytte spalteplassen til pa vegne
av heIe NAGS a takke redaktor Geir for at han gjennom en
arrekke har statt pa og gitt ut bladet, ofte alene . Takk ,
Geir!
Hvilke andre synlige og enskelige aktiviteter kan styret
gjere? Vi tar gjeme i mot bade tips og hjelp til nysatsinger!
Pa vegne av landstyret
Knut Edvard Larsen

NESTE UTGAVEAV STEIN :

.
I neste utgave vii vi fortelle om hvordan tyttebcerturen i
syenitten endret karakter. Det ble noe annet, helt
uspiseligl
Ogsa blir det mye godt stofffra omradet omkring Eikern
og et portreft av familien Larsen fra Holmestrand.
red.

