26

STEIN 1-2013

27

STEIN 1-2013

Ivelandsdagene 2012
Lag og foreninger i Iveland arrangerte
i samarbeid med kommunen ei
presentasjonsuke med varierte ak viteter
fra triathlon l operakonsert.
Uka startet lørdag 18. august med ulike
informasjonstelt utenfor de tre bu kkene
i kommunen. Ved Birketveit varehandel
deltok
Sørlandets
geologiforening
sammen med kommunen med et fyldig
informasjons lbud.
Ellen Johannessen laget steinsmykkeuts lling og demonstrerte hvordan
smykkene ble l.
Ingrid Sle leide solgte bilder og andre
gjenstander laget av stein.
Iveland kommune ved Kjell Gunnufsen
presenterte diverse geologisk materiell fra
kommunen i llegg l konkurranse med
steinpremier.
Leif Drange s lte med mineraler og et rikt
utvalg av an kke gjenstander
Geologiforeningen presenterte seg med
fin uts lling og konkurranse for barna med
Harald Breivik, Anke Degelmann og Jon A.
Johannessen som betjening.
Enkelte familier dro ut på en liten gruvetur
og fikk mineralene bestemt.
Ikke minst var det hyggelig at foreningen
fikk 4 nye medlemmer, inkludert
ordføreren i Iveland…
Oppslutningen og denne måten å
presentere seg på var så oppmuntrende at
vi også i frem den vil prøve å markedsføre

Iveland kommunes kulturleder, Finn Terje Uberg,
gjorde det så godt på mineralkonkurransen at
han fikk ei fin kvartsgruppe i gave som han gav l
sønnen sin. 12 år gamle Jørgen Lunde Uberg sa e
så stor pris på pappas gave at han plasserte den i
sentrum av mineralsamlingen sin på gu erommet.
Foto: Finn Terje Uberg.

våre interesser der folk møtes i ulike
sammenhenger.
Vi re er en stor takk l: bu kken for
nydelig gra s grillmat, Leif og Ivar Drange
for lån av kjempestort uts llingstelt, og
kommunens utvidede skolekorps for friske
rytmer utenfor infoteltet vårt.
Med hilsen Sørlandets geologiforening og
Iveland kommune.

SØRLANDETS
GEOLOGIFORENING

Imponerende interesse for materiell og mineraler. Harald Breivik hjelper l
med mineralkonkurransen. Foto: Jon A. Johannessen.

FOSSHEIM
STEINSENTER

BERYLLEN
MINERALSENTER

2686 LOM

MUSEUM med mineral frå over
600 norske forekomster.
BUTIKK med landets største utval
i mineral og råstein, healingstein
og smykker med og av stein.
Vi sender også.
TIDSAKSEN ei vandring i tid.
I høgsesongen ope kvar dag 10-19 (17)
Telefon 61 21 14 60
www.FossheimSteinsenter.no
e-post fossst@online.no

Salgsutstilling og stort utvalg i norske
og utenlandske mineraler.
Smykkestein, smykker og gaveartikler.
Åpent hver dag i sesongen og ellers
etter avtale. Ta gjerne kontakt med oss
på telefon.Vi sender din bestilling.
20% rabatt til alle med NAGS-kort.

www.beryllen.no
omesar@online.no
Beryllen mineralsenter, Kile, 4720 Hægeland.
Telefon: 38 15 48 85, Mobil: 99 24 51 00

