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ASRAPPORT FOR STEINKLUBBEN 2006
Fnlllll1l(:jlct pa llIrcllc hal" ogsa i a.. v::crt mcget bm.
Del ble ikkc ..rranger! mOle .. i 2006.
Ved lligangcn av arci hadde Stcinklubbcn 29 bClalende
mcdlcmmer. P:\ S31lll1lC lid i fjor hadde vi 32 mcdlcmer.
Arskolliingentcn var p;\ kr 150.-

Klubbavisen Mi-Fo 1.:0111 ut mcd 4 llUIllI1lCr, i alt 13 sider.

Stcinklubben hiU v<crt i virksomhct i 42 ar.

ARSPROGRAM.
Mineraltur til BjfJl1ndalcn bruk, Nittedal, Akershlls
21.5.06.

ea.20 personcr dchok pa lUren. Lars O. Kvamsdal, som
var faglig Icdcr pa wren. orienterte am bruddel og del
som er funnel deL Del ble dell lit mineralliste. Einar

0dcgard visle oss hvor del val' "rerskt materia Ie" . Til tross
for sammenhcngcnde regn, var iveren upaklagelig og del

hie funnel mange rine mincrnlsluffer.
Foigendc mincmlcr ble [linnet:

Bcrtrandill(?). blyglans. epidot. fehspm, fluorill, granat,
hematin. kalsitt i line krystaller,

kIOl·ill. kvarts. "Icinnineraler', magnetill, malakill og

pyrill. Turcn ble avslullet ved at Kvamsdal orientertc om

lllineralenc SOI11 val' funnel. Han delle ogsa lit lllcget
vakrc pyrill- og kalsill-kryslaller fm bruddel. Disse mine·

ralene val' en gave fra Einar 0degard.
Denne Wren ble ol11tall i ROlllerikes Blad 11.6.06 pa s. 26.

FossiUlIr Iii Sjaslad i Lier. BlIskerlld 24.9.06
23 personer, fordelt pa 9 biler deltok pa tllren. Vi lette

cller fossiler i etasjenc 8 og 9 og fant en mengde brachi
opodcr og Illosdyr, noen trilobitter, muslinger. sj(jliljestil.

ker O.a. Vi bes~kte Irc forskjcllige lokalileler. DCI ble pa
en av lokalitelene funnel el Illeget godl ekscmplar av Cll

sj(jliljckrone. Denne vii innga i musccls sallliinger.
Faglig Icdcr pa tllrcn val' Bj(jrn Funke, assistcrl av Lars O.
Kvamsdal.

Skjcllcn 11.12.06.
Lars O. Kl'(ll1lsdaf

Leder

ARSBERETNING FOR TELEMARK
GEOLOGIFORENING 2006

Slyret bestar av Ragnhild S. Nordb\':S kasserer, Inglllv
Blll'vald, Alf Olav Larsen, Jan Erik Nikolaisen og Arnhild

Larsen. Vi hal' hat! 7 lll\':Stekvelder, 4 styrem¢ter, I s\':Sl1dags
Illr og 1 busslllr. M()tcne hal' halt jevnt bra bes\':Sk i aret som

gikk. Telemark Gcologi-forcning bestar av 73 l11edlcmmcr
og 2 <eresmcdlcmmcr.

S. jan. Foredragsholderen val' syk, men innhopperne val'

fine. Nyc mineralcr fra Lilnge-sllndsfjorden, saml Iysbilder
fra en rundtur mcd kogg Iii Lavcn og flcre kjente steder i

Langesundsfjordcn under den geologiske kongressen i
1960. Alf Olav hackle fatt bildene av en tsjekkisk dellager.

2. feb. arsl11(jte pa Klyve. Lcdergll.lppa er slabil. Ingcn
hadde ncen kOI1Ul1enlarcr IiI styret. Regnskapct ble god

kjenl. Etter arsl11(jtet hadde Roger Halvorsen el foredrag

med Iysbilder kalt "Planter og geologi".
2. mars. Peter Andresen hadde et intercssant foredrag om

meleoriner. Det varda vi hadde problemer mcd sn\lCn scm
val' kOlllmel. Del vardarlig br()yla og ingen parkeringsplass.

6. april. Vi fikk bcsok av Frode Andersen som fortalle om
de: wangc orgifl<tjbc~l...ri,d~1 av millcrakr fra hi.lvikiilom
radet.

7. okt. VegaI' Evja kascrle om Akland ved E-18 og hva som
finnes dcr. M¢tel ble holdt P<~ Klyve grcndehus. Del var en

fin kveld,mcn lile bespk.
2. nov. EI ufoOllelt l11(jte. Vi oppfordret Iii ata med somme

rcns funn og vi minuci og visle Iysbilder om lUrcn Iii

Kopp<1rbcrg. En koselig kveld.
7. des. BIj)tckakem0tc. Stig Larsen fra Vestfold viste lysbil 4

del' og fortalte am j)glefunnet pa Svalbard. Et spennende

lema. Tcnk a f~ va::re med p1\ en slik Illr. Turen over aIle

IUrer i ar gikk med buss til Kopparbcrg 16.til 18.julli. Oct
val' steinmesse i Koppar-berg sentrum. Vi hadde 2 fine kvcl·

del' pa Klotcll Fritidsby. Vi val' 24 pcrsoner i buss og 2 med
egell bi!. Hjellltlll'cn ble om Umgban som er kjent for sin

mincmlrikdolll. En stor takk til Bj0rg og Jan for god piall
legging.
H()SlenS IlIr gikk Iii pegmatinbruddel ved Engvanl1 i
Bamble den 17. september. Det val' fa med.
Geologiens dag 3. seplcmber pa Mule Varde val' godt

bcs\':Skt i ar. Del' val' del utslilling. mineralbeslemmclse.
natursti og sleinltiys hvor aile kunne la en stein dlcr nere

IllCd scg hjcm.
Del val' salg av vaneI' og kafTe. Emil G)'ory holdt el kftseri

p3 Ruglvcdt om geologien i omrndcl.
TG val' med pft, en av h¢stens gr¢nne heIdeI'. Den I.
november val' det Geir Sprli som pratet og "iste bilder om

insektlivel pa kambro-siluromradet i Grenland. En godt

besOkt kvcld.
TG hal va:.t lIlcll,.itllugnadcnc ,.il Mule Yarde bttlle i april

ogmai.
Flere av medlcml1lcr val' pa mineralsymposiet pa

Kongsbcrg og slcinmessa pa Eidsfoss.
TG val' rcprcscnlen vI Jan Rpnjolll pa ags' landsm(jte og

Sleins gcnemlforsamling i Sandnes. Ragnhild S. Nordbfj,
Amhild Larsen og Jan Rs1njom reisle til ekstraordinrer gene

ralforsamling i bladel Stein i Solbcrgdva i november.
Amhild Larsen (ref.)
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