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Ny fra NAGS:
Glåmdal geologiforening s

- Det er en veldig god start, smiler Bibbi som
har ta på seg ledervervet i interimsstyret.

et

Av Kjell R. Hermansen
Da dligere Solør og omegn geologiforening
la ned slegge og meisel for noen år siden,
var det lenge usikkert om det ville komme
en ny forening i glåmdalsdistriktet – helt
l en steingal dame fra Toten dukket opp
i Eidskog med mann, hund og en del kilo
stein og mineraler i bagasjen høsten 2012.
Savnet en geologiforening
E er at Bibbi Svensrud åpnet Krystallgro en
på Magnor, en bu kk for alle steingale
mennesker, begynte tankene om å danne en
egen geologiforening i glåmdalsdistriktet.
- Jeg arbeider med stein, krystaller
og smykker l daglig, og har savnet
en lokal forening som tenker på
steiner,
mineraler
og
fossiler.
- Jeg har vært medlem av geologiforeninger

både i Øst- og Ves old og det arbeidet
som NAGS gjør synes jeg er meget bra,
derfor synes jeg glåmdølene fortjener en
geologiforeningen, forteller hun.
En god start
Som sagt så gjort. E er li forarbeid og
mange plakater rundt om i distriktet,
samt omtale i lokalavisa, inviterte
Bibbi
l s elsesmøte. Nå skulle
endelig drømmen gå i oppfyllelse.
Og så, lørdag 26. januar kunne endelig
Bibbi Svensrud stable et styre på bena
og s elsen av Norske Amatørgeologers
Sammenslutning
(NAGS)
avdeling
Glåmdal var et faktum. Og allerede på
s elsesmøtet på Morokulien fikk den
nye geologiforeningen 13 medlemmer.

Styret i Glåmdal geologiforening: Fra venstre: Nestleder Tom Atle O esen, kasserer Linn Mari
Olsen O esen, leder Bibbi Svensrud og sekretær Kjell R. Hermansen. Foto: Jan Stenløkk.
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Spennende hobby
Leder i NAGS Norge, Jan Stenløkk, og
S g Larsen fra Ves old geologiforening
dukket også opp og fortalte om hvordan
man kan bygge opp en forening, samt
kom med mange gode ps og råd.
- Å samle stein og mineraler er en billig og
ikke minst spennende hobby. Man trenger
ikke dyrt utstyr. For et par hundre kroner
får du det du trenger. Før eller senere
mister du det uanse , fortale S g Larsen.
MeteoriƩer i Eidskog
Nå skal styret få geologiforeningen på
føttene, lokaler er allerede ordnet og e er
hvert vil utstyr som steinslipermaskiner og
annet komme på plass.

- Vi vil også arrangere turer, både i
nærområdet og lenger unna. De e
skal bli en ak v forening, sier Bibbi.
- Distriktet vårt er ikke det største fossile
området i landet, men vi er bli lovet en
oversikt over steder i distriktet hvor det
finnes stein og mineraler i naturen.
Dessuten må vi trolig ut for å lete
e er meteori er. Vi vet at det har
falt ned meteori er et sted mellom
Magnor og Austmarka, men vi vet ikke
hvor. Også i nærheten av Vestmarka
skal det ha falt meteori er for endel
år siden. I foreningen har vi nå
medlemmer som har endel kunnskap
om meteori le ng, sier Bibbi Svensrud.
- Med egen Facebook-side og e er
hvert hjemmeside, håper jeg vi når ut
l så mange som mulig. De e er en
forening for alle som er interessert i
geologi – både gammel og ung, sier hun.

Ikke dyrt: - Utstyret trenger ikke koste mye, dessuten er dere garantert å miste noe av det før
eller senere, fortalte S g Larsen fra Ves old geologiforening.

