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JORDAS ÅR 2007-2009. HVA ER DET?

Eidsfoss 2008
Årets treff blir det 10 i rekken og det er selvsagt gratis å komme inn i år også. Steintreffet er et arrange-
ment av og for steinsamlere, det er NAGS i samarbeid med Drammen og omegn Geologiforening og
Vestfold Geologiforening som står bak arrangementet.
Under finner du det foreløpige messeprogrammet, men siden vi i år har 10 års jubileum, vil det komme
noen overraskelser.

Messeprogram
Fredag 18. juli, kl. 15 - 20:

Steinmesse med salg, bytte, utstillinger, GEO-sti og kafé. Grillfest kl. 20.
Lørdag 19. juli, kl. 10 - 18:

Steinmesse med salg, bytte, utstillinger, GEO-sti, barneaktiviteter og kafé. Messefest kl. 20.
Søndag 20. juli, kl. 11 - 15:

Steinmesse med salg, bytte, utstillinger, GEO-sti, barneaktiviteter, guidet tur og kafé. Trekning av
gratis lodd kl. 14.

Spørsmål og info om årets steintreff kan rettes til Peter Andresen på: andresen_p@hotmail.com

Formålet med Planeten Jordens år er å formidle og understreke betydningen av geologisk kunnskap for
samfunnet. Her er oversikt over hittil planlagte konferanser, utstillinger, foredragsserier, ekskursjoner, kon-
serter og andre publikumsrettede aktiviteter.

 Planeten Jorden-aktiviteter i Norge i 2008: Se: www.geologi.no

 Dato Sted Aktivitet E-post  (kontaktperson)
6.-14. august. Oslo. International Geological Congress (IGC)secretariat@33igc.org http://www.congrex.no
7.-8. februar. Norges geologiske undersøkelseTrondheim. Internasjonalt symposium om Planet Earth

ngu@ngu.no http://www.ngu.no
11. – 12. mars.  Norges geologiske undersøkelse. Trondheim. Grunnvann – Nasjonalt seminar om

hydrogeologi, miljøgeokjemi og IAH-møte tove.aune@ngu.no http://grunnvann.no
5. – 6. april. Tromsø Museum. Dinosaurhelg –utstilling av fiskeøgla som ble funnet på Svalbard i 2006,

aktiviteter for barn, perhelge.nylund@tmu.uit.no http://uit.no/tmu
April . Ungdomsskoler. Asker og Bærum. Kalkprosjektet – Asker Museum. museet@asker.kommune.no

http://www.askermuseum.no
16. april. Norsk OljemuseumStavanger Åpning av flerbruks-/ «geopark»  «lek og lær» aktiviteter.  

geir.mossige.johannesen@norskolje.museum.no http://www.norskolje.museum.no
6. juni. Telemark / VestfoldGea Norvegica Geopark. Offisiell åpning av Gea Norvegica Geopark

mona.holte@geanor.no http://geopark.itum.com/felles.aspx
13. september. I hele Norge. marianne.engdal@ngu.no http://www.geologiensdag.no
2. november. Bergen Museum. STEINDAGEN. oystein.jansen@geo.uib.no http://bergenmuseum.uib.no

NAGS er aktiv samarbeidspartner i Jordas år.

Kjære arrangører og samarbeidspartnere

Tusen takk for en kjempeinnsats gjennom året som har
gått, flotte tilbakemeldinger og gode råd for videre marke-
ring av Geologiens Dag i 2008. Vi har ennå ikke mottatt alle
evalueringene, men så langt ser det ut til at over 18 000
mennesker møtte opp på Geologiens Dag 2007! Dette er et
kjempeflott resultat, tatt i betraktning av at vi flere steder i
landet fikk en kraftig forsmak på høststormene!
NGF kan med glede meddele at hoveddagen for markering
av Geologiens Dag i 2008 er satt til lørdag 13. september,
men det er selvfølgelig mulig å legge arrangementene til
andre dager.
I forbindelse med FNs vedtak om at året 2008 er Planeten
Jordens År (The International Year of Planet Earth), så vil

vi i 2008 markere dette på alle Geologiens Dag sine arran-
gement. Norsk Geologisk Forening vil på samme måten
som i år ha den nasjonale koordineringen i 2008, og hjemme-
siden vil etter hvert bli oppdatert med nye maler for annon-
ser, plakater og pressemeldinger.
Av alle entusiastiske og engasjerte samarbeidspartnere,
vil vi spesielt takke Anne Birkeland ved Naturhistorisk mu-
seum for en kjempeinnsats som koordinator for Geologi-
ens Dag på Østlandet og som ansvarlig for åpningen av
Planeten Jordens år på Universitetsplassen.
Vi ønsker dere alt godt for det nye året!

Mvh. Marianne Engdal, Norsk Geologisk Forening




