
Undring, - fascinasjon. - Hvorfor er fjellet slik? Lagdelte kambro-silur bergarter fra Styggås i
Brunlanes, Vestfold. Foto:Knut Edvard Larsen.

Et av NAGS 3 hovedmål er " å virke for utbredelse

og fremme av amatørgeologien som hobby". Et an
net er å utgi dette bladet du leser. Begge deler hand
ler om formidling av geologiens mangfoldige og fas
cinerende verden. Formidling av både opptagerglede
og kunnskap er et viktig nøkkelord for geologi ens
fremtid i Norge.

2008 er FNs internasjonale året for Planeten Jor
den. Året er ment å bli den største markering av geo
logi og geofag noensinne i Norge. Et mål er at i løpet
av året skal alle i Norge få en økt forståelse av den
rolle som geologi og geobasert verdiskapning spil
ler for vårt land. NAGS er regnet med i dette, og ikke
uten grunn. Vi representerer en grasrotbevegelse med
både entusiasme og kunnskap. Selv er vi er nok alt
for ofte beskjedne på egne vegne, vi er jo «bare ama
tører». Men se hva kunnskap og geoglede har ført
til. Foreninger ble dannet.

Halden geologiforening som i år feirer 30 år er et
konkret eksempel på dette. Den 28 februar 1978 ble
foreningen stiftet som direkte følge av et geologi
kurs ledet av Wilhelm Elders. I dag teller foreningen
37 medlemmer. Gjennom sin møtevirksomhet og ikke

minst markering av Geologiens dag er de med på å
formidle geologi til befolkningen i Halden. Enkelt og
med små ressurser, ja vel, men det virker. Geologi blir
synliggjort i nærmiljøet. Formidling til nye genera
sjoner geoforskere og -amatører skjer i en egen barne
gruppe, Steinsamleren. Disse møtes en gang i måne
den på en skole i Halden. Et beundringsverdig ar
beid som er mulig takket være at lokale entusiaster
som Thor Sørlie og de andre ildsjeler i foreningen er
villig til å bruke både tid og krefter på formidling av
geoglede. Gratulerer med 30 år Halden! Takk for det

dere gjør og har gjort for formidling av geologi! Lykke
til med de neste 30 !

Det er snart landsmøte, denne gang i Ålesund (19
20 april), med nettverksbygging , ulike saker og valg.
Som dere er kjent med, har jeg valgt å ikke stille til
gjenvalg for neste periode. Jeg vil derfor for takke
for den tillitten som dere alle har vist meg i de 8 årene
som leder. Og takk for samarbeidet!

Så sees vi på landsmøtet- eller i hvert fall på Stein
treffet 18-20 juli. (PS. Det er 10 års jubileum i år, og .....
(nei det får jeg ikke lov å røpe ennå. Hysj!)

Knut Edvard Larsen. Leder NA GS
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