Leder:

Vi feirer
Vi har mye stein og fjell her i landet. Imidlertid
er geologi og mineralogi vanskelige fagfelt. For
å hjelpe på dette vil det lørdag 3. september bli
arrangementer over hele landet der folk får oppleve hva geologi er. Denne dagen skal det gis et
innblikk i hvilken betydning geologi og geologisk kompetanse har i vår natur og kultur, for
arbeidsplasser og verdiskaping i vårt samfunn.
Geovitenskap er ikke bare et verktøy for å beskrive vår verden; det er faktisk en fantastisk interessant og morsom vitenskap. Barn og unge
skal få oppleve noe som vekker deres nysgjerrighet og interesse for naturen. Dessuten er det et
faktum at mange interessante mineraler og bergarter har blitt oppdaget nettopp av amatører.
Alle som har vært på tur, har sikkert funnet noe
spennende som de lurer på hva er. Kanskje noen
vakre krystaller, eller noe som ser ut som gull,
eller kanskje en meteoritt fra himmelrommet? På
Geologiens Dag vil du få anledning til å vite hva
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du har funnet. Telemark Geologiforening innbyr
publikum til å ta med sine funn til Mule Varde.
Hele ettermiddagen vil eksperter være tilstede for
å identifisere stein og mineraler. Du vil kunne få
forklart hvordan steinene har blitt dannet, og vil
få anledning til å se hvordan det ser ut under et
mikroskop. Om du ikke har noen spesielle funn å
vise fram, kan ekspertene også være behjelpelige
med andre spørsmål du har i forbindelse med geologi og mineraler. Et av Telemark Geologiforenings medlemmer, William Hultgren, vil være
tilstede og slipe smykkesteiner. Det er nesten ikke
til å tro hvilke nydelige steiner og mineraler som
finnes i vårt nærområde, og som kan brukes til
smykker. Det vil dessuten være en utstilling av
mineraler som finnes i Grenland. I så henseende
er vårt område spesielt mangfoldig. For at det ikke
bare skal være tørrprat, vil det bli servering av
vafler og kaffe, og selvfølgelig mineralvann.

Alf Olav Larsen

Ja, - akkurat så innbydende og hyggelig (For
det sto: "Vi feirer") var innbydelsen som gikk ut
fra en av medarrangørene til Geologiens Dag, og resultatet ble veldig bra. Ikke bare for dette
enkeltarrangementet, men for hele Geologiens
dag.
Prosjektleder Anne Birkeland i en kort telefonkommentar: "Dette var nesten over forventning.
Tenk mellom 12- og 15000 mennesker var innom
på et av de 160 stedene hvor vi hadde noe på
gang. Og 4 - 5000 skoleelever, både i grunnskole
og i videregående skole fikk seg litt ekstra geologiundervisning. Det er så en får lyst til å gjøre dette
en gang til!"
Og Knut Edvard Larsen, leder for de organiserte amatørene: "Vi er kjempefornøyd med at et
flertall av foreningene stilte helhjertet opp på
dette, med hele sin entusiasme, erfaring og kunnskap. Jeg tror dette har vært bra både for foreningene sjøl og for Geologiens dag som sådan. For
ikke å snakke om alle de som besøkte oss!
På bakgrunn av meldinger på de påfølgende
sider vil våre lesere kunne danne seg et godt bilde
av hvordan det hele forløp.
Og så får se når vi får summert erfaringene, og
reflektert litt i felleskap:
- Geologiens Dag i 2006, -7,-8, -9, ..... ?
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