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NYTT FRA FORENINGENE
20 ÅRS BURSDAG I HAUGESUND

6. oktober 2007 avholdt Hau-
galand Geologiforening sin 20-
års jubileumsfest, noen dager
på overtid. I alt 16 personer del-
tok på festen, som ble avholdt
på en av Haugesunds hygge-
lige restauranter, og omfattet
medlemmer av foreningen og
samboere/ektefeller. Blant del-
tagere var også varaordfører,
Sven Olsen, samt Marianne
Engdal fra Norsk Geologisk For-
ening.

Foreningen ble startet i 1987,
og eneste medlem fra den gang,
Roald Ellingsen,
holdt kveldens
første tale, og
snakket om stiftel-
sen og den store
interessen den
gangen med 40
deltagere på stift-
elsesmøtet.

Siden den gang
har aktiviteten
vært ujevn, men
foreningen har hatt et markert løft etter at Terje Nil-
sen tiltrådte som leder i 2006. Vi har fått mange nye
medlemmer og aktiviteter. Foreningen deltok med
eget lokalarrangement i forbindelse med Geologiens
Dag både i 2006 og 2007, og under Marianne Engdals
tale fikk foreningen tildelt ett eks. av NGFs praktverk
«Landet blir til».

 Haugesunds varaordfører sa også noen bevin-
gede ord, og tildelte foreningen blomster i anledning

dagen.
Etter midda-

gen, som omfat-
tet en indrefilet
som var så mør
som postei, ble
det avholdt et
lotteri med flere
pene premier til
selskapsdeltak-
erne og en hyg-

gelig slump penger til foreningens slukne kasse. Jo-
hannes Vandaskog hadde i tillegg donert pene
fluorittstuffer som bordkort, fra Vandaskogbreksjen,
som stadig produserer habile stuffer. Slikkmunner
måtte derfor vente til ellevetiden før desserten kom;
og en heftig omgang med brownies med is, ble kon-
sumert.

En hyggelig aften til stor inspirasjon for mange av

Terje med bokgavenRoald
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DEN ÅRLIGE STEINDAGEN I BERGEN

Steindagen er gjennom mer enn 25 år blitt et be-
grep i Bergen.  I månedsskiftet oktober-november
gjør amatørgeologene sitt inntog i De Naturhisto-
riske Samlinger og inviterer i samarbeid med Bergen
Museum byens små og store innbyggere til åpen
dag med masse aktiviteter. Da er det tombola og ut-

Øystein og Bergens Tidende.

Mineralsti er gøy.

Hva er dette?

Her vinner alle.
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lodning, mineralsti og steinverksted for de små.  Da
er det bestemmelse av medbrakte steiner, titting i
stereoluper, utstillinger, kafe og informasjon. I år
kunne man også gi sin stemme til ”Norges nasjonal-
stein”.

Også denne gang ble Steindagen en suksess, til
tross for at Bergen for en gangs skyld fremsto med
sol og blå himmel.  Rundt 600 steinglade hordalen-
dinger fant vegen til Nygårdshøyden, og de ble ikke
skuffet.  Det var umulig ikke å vinne en stein eller to,
og særlig de yngste frydet seg.  Likevel var det på-
fallende mange voksne som kom med egen stein fra
inn- og utland, så det er nok en del skapgeologer der
ute.  Bergen og Omegn Geologiforening delte ut bla-
det Stein sammen med sin egen brosjyre og har som
alltid et håp om at Steindagen skal frembringe et nytt
medlem eller to.  Vi takker Museet og vårt utrettelige
æresmedlem Øystein J. Jansen for mange års frukt-
bart samarbeid.

foreningens nye og ivrige medlemmer. Alt tyder på
at foreningens 21. år skal bli enda hyggeligere, kan-
skje med utenlandstur også?
Leif Roger Størseth, sekretær

Hva er det
Marianne
forklarer
Roald?




