
Redaktørens hjørne

En lang og deilig sommer er over og høsten, 
med tid for spennende aktiviteter, står for 
tur. Oppstart i klubbene, Geologiens Dag, 
Mossemessa og ev. utenlandske messer ven-
ter. Mange aktiviteter, MEN kommer men-
neskene? Det vanlige medlem i klubbene 
landet rundt?

Mange ildsjeler legger ned en stor arbeids-
innsats og ber egentlig bare om en ting; dere 
medlemmer og interesserte der ute - KOM! 

KOM til møtet, til messa, til aktiviteten!
Bli med på steinturen! For klubbstyrer og ar-
rangører betyr det så uendelig mye at med-
lemmene viser seg. Viser at noen gidder å 
møte opp på det som arrangeres. Det blir 
som å omskrive utsagnet ”Gi meg heller en 
blomst mens jeg lever, i stedet for en krans 
på min grav” – ”Møt opp nå, og ikke klag når 
en klubb eller ei messe må legge inn årene.

Så steinvenner; møt opp på de arrangementer 
som noen orker å arrangere i ditt nærmiljø 
denne høsten (og selvsagt til våren òg…)  

Geologiens Dag står for døren og vi håper 
å kunne referere til mange spennende arran-
gement landet rundt i neste nummer. Dette 
arrangement er jo en fantastisk mulighet til å 
vise seg frem og intet arrangement er for lite. 
Det har vært snakket mye om nyrekruttering 
i klubbene. Noen lykkes og noen sliter. Uan-
sett; vi har også en grad av forpliktelse over-
for barna – fremtidens steinsamlere, geologer 
og naturforskere. Noen klubber arbeider med 
barnegrupper og har gode erfaringer med det. 
I den forbindelse har NAGS og Stein i fl ere 
år snakket om å produsere materiell som kan 
brukes i foreninger og i skoler. 

En ide er et spesialnummer av Stein – et bar-
nenummer med aktiviteter og spennende in-
formasjon. En annen ide har vært å lage en 
informasjons-CD innen geologi som kan dis-
tribueres til skoler og andre målgrupper som 
har barn og geologi på agendaen. Kan vi få 
til et barne-Stein og et minikurs om stein på 
CD?

Jeg og fl ere med meg tror det er mulig hvis 
vi løfter i lag. Kan ikke dere steinsamlere og 
profesjonelle i det ganske land komme med 
innspill og tips som gjør at dette kan reali-
seres! 

Hva fi nnes av aktivitetsark og artikler som 
kan passe for barn? Hva fi nnes av fi lm og 
videoopptak som kan benytter?

Ha en fl ott høst!      Thor

I 2005 feiret Norsk Geologisk Forening 
100 år, og idéen om et gedigent løft for 
geofaget ble besluttet. Hele det geologiske 
Norge skulle samles til ett rike!  

GEOLOGIENS DAG den 3. september ble 
en suksess. Arrangementet besto av utalli-
ge tilstellinger rundt om i hele landet, Sval-
bard og sokkelen inkludert. Alle som var 
involvert i geologi på den ene eller annen 
måte, ble med. Enten det var bergverkssel-
skaper, museer, universiteter, amatørgeolo-
ger, oljeselskaper, porselensfabrikker, fjell-
sprengere, etc. I ettertid har det vist seg at 
dette var noe som vi ville gjenta, slike ble 
dette et populært og årlig arrangement med 
entusiastiske ildsjeler over hele Norge!

Målsettingen var å høyne bevisstheten om 
betydningen av geologi, geologisk kom-
petanse og geologiske ressurser hos den 
allmenne befolkning. Mange av oss innen 
de geofaglige miljøer har vel opplevd hvor 
liten plass dette har i bevisstheten til folk 
fl est, mediefolk og i skolen.

Målgruppen for arrangementene skulle 
inkludere folk fl est, det vil si barn, unge, 
foreldre, naturvernforkjempere, politikere, 
andre fagfolk osv, osv. Hovedfokus ble satt 
på barn og unge, da det er de som skal for-
valte naturen inn i fremtiden. 

Geologi har stor betydning i Norge. Det er 
viktig i et land hvor folk er opptatt av natu-
ren og hvor arbeidsplasser og verdiskaping 
i svært stor grad er grunnlagt på geologiske 
ressurser. Kunnskap om geologi er viktig 
for en god og miljømessig riktig forvalt-
ning av våre ressurser og arealer. Geologi-
ens Dag er derfor et viktig bidrag til dette.

GEOLOGIENS DAG 2008 er et stort, 
landsomfattende arrangement lørdag 13. 
september 2008, der folk fl est skal få opp-
leve hva geologi er. Fredag 12. september 
er det arrangement rettet inn mot skolene.

Mer om Geologiens Dag kan du fi nne på
www.geologiensdag.no

Lykke til med alle arrangementer!
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