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Besøk av Norsk Olivin Senter
Av Siw Brandal Godø
Vi inviterte…
…og det kom en hel gjeng!
Norsk Olivin Senter på Åheim er et
nystartet prosjekt i Vanylven Kommune,
Møre og Romsdal. I januar fikk Å.O.G.
en forespørsel om vi kunne bistå med
informasjon og praktiske ting for den nye
geologiforeningen som skal være en del av
N.O.S.
Inge Hellebust, som er en av initiativtakerne
for dette, har i mange år vært medlem
hos oss, og vært en døråpner for oss i
Olivingruvene på Åheim der vi har kunnet
boltre oss i Peridot. “Peridotland” kaller vi
det. Selvfølgelig ville vi hjelpe…

Da telefonen fra Inge kom den januarkvelden, ble det ganske impulsivt fra meg
sagt: “- ta med deg klubben og ta en steinhelg i Ålesund!”
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Ålesund og Omegn gleder oss til videre
samarbeid med Vanylvingane.
I tillegg håper vi at de andre naboforeningene
våre, “Bergkrystallen” i Ørsta/Volda og
Molde Steinforening også vil bli mer
synlige, slik at vi kan utvikle et sterkt
steinmiljø her på Nordvestlandet.

I bakhodet lurte jeg på hva de andre i styret
ville si til dette, men det slapp jeg å bekymre
meg for. Inge tok meg på ordet, og lørdag 12.
mars kom ni forventningsfulle Vanylvingar
til Ålesund for å lære slipekunsten i stein.
Like forventningsfulle var vi i gjengen som
stilte som vertskap. Tenk å få tilbringe ei
heil helg med favoritthobbyen sin.
Mens andre er på slipeverkstedet i kjelleren har
Sigbjørn Mork funnet roen med litt lim-arbeid.

Det var en flott gjeng vi hadde besøk av,
og nye vennskapsbånd er knyttet. Vi i

Ny nettside for steininteresserte

Odd har full jobb med å varme vann til slipingen,
mens Ola, Kåre og Bjørn var gode læremestere på
sager og slipeskiver.

www. geofreaks.no
er en ny formidlingsportal
om ulike emner innen geologi
og stein som hobby.

Alle helter trenger mat, og vi er så heldige at vi har et lite kjøkken på lokalet vårt. Dette ble flittig
benyttet både lørdag og søndag, under ledelse av Brit, Hilde og Siw.

Det var ivrige og lærevillige elever vi hadde
besøk av. Arild Henden og Mindor Morseth.

Ta en titt og gjør deg
kjent med siden!

