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Eidsfoss 2012 - en kort betraktning av Andreas Meyer
Rapport fra Steintreﬀen i Kopparberg av Lennart Borg
Mossemessa 2012: Li mindre - og mye hyggeligere av Jan Strebel
Samlerfavori er: Fluori og s lbi fra Malmberget
Bokanmeldelser av Thor Sørlie
Norsk Geosofisk Sælskab av Roy Kris ansen
Minneord om Thor A. Johne av Lars O. Kvamsdal
Minneord om Karl E. Dalen av Anne-Bri og Hans Chr. Berntzen
Vi minner om kommende messer/arrangement:
Mineral- och Smyckestensmässan i Göteborg, 6.-7.4.2013
Minerant 2013, Antwerpen: 27.-28.04.2013
Mineralsymposiet på Kongsberg: 26.05.2013
Mineral & Gem, Sainte-Marie Aux Mines: 27.-30.06.2013
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Stenmarknaden i Kopparberg: 27.-28.07.2013

Forsidebilde
Klare og vakre mørkeblå fluori er som si er på en matriks av kalsi -krystaller
overstrødd med små goethi -vi er. Fra Kontaktstollen, Konnerudkollen gruver,
Konnerud, Drammen. Stuﬀens størrelse er 4,3 x 3 x 1 cm. Fluori krystallene er
opp l 3 mm i diameter.
Foto og samling: Egil Hollund.
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ILDSJELER
De e nummeret av STEIN er legnet
dem. Du finner dem rundt i Norges land.
Mennesker som bruker mye av sin d og
energi for fellesskapet - helt frivillig og helt
uten lønn. Ildsjeler. Kvinner og menn som
er preget av iver og begeistring, med en
drivkra for å gjøre en frivillig, uegeny g
innsats for geologi og ”steinfelleskapet”.
Geologiforeningene hadde ikke vært
uten disse ildsjelene. Heller ikke Ivelandsdagene, Mossemessa eller Steintreﬀet
som du kan lese om i de e nummeret.
Disse arrangementer, som gleder og
samler mange av oss, hender re og sle
fordi det er noen ildsjeler som står på, tar
ansvar, ja gjør nesten hele arbeidet alene,
o e bak kulissene.
Mange av dem får sjelden oppmuntring
eller anerkjennelse for sin innsats.
Ini a vet fra Roy Kris ansen om Norsk
Geosofisk Sælskab (se s. 34) eller STEINS
Ærespris (STEIN nr 2 2012) handler om å
gjøre noe konkret for å legge l re e for
at vi sammen kan hedre dem som hedres
bør. Her er det bare å komme med forslag!
Re før jul i or fikk vi den triste meldingen:
Sunn ord Geologiforening eksisterer ikke
lenger, de må e trekke inn årene. Selv om
årsakene var flere, var én av dem at ingen
ville påta seg ledervervene. Vi har se det
samme mønster dligere. Foreningens
medlemmer blir stadig eldre og færre, det
er vanskelig med å få med yngre kre er.
Lederen, ildsjelen i klubben, som har ha
vervet i mange år, o e fordi ingen andre
har villet ta ansvar, går l slu tom og
lei. Ja, de e er dessverre kjent stoﬀ for
flere, ikke bare geologiforeningene. Hva
kan gjøres? De e diskuteres i mange
lag og foreninger. Noen enkle løsning
finnes ikke (annet enn å ta ansvar, da…)

STEINs redaksjon har i de siste årene, som
mange andre verden over engasjert seg i
det verdensomspennende mineralogiske
ne verket Mindat.org. Her møter vi
også ildsjeler. Men formen er ikke den
tradisjonelle forening med vedtekter
og styre, men et mer uformelt ne verk
basert rundt et ne sted- der alle bidrar,
og har ansvar for å vedlikeholde og utvikle
ne verket.
Kanskje ligger frem den ikke i
foreningsmodellen, men i ne verk.
Mange samfunnsforskere peker på det.
Men tross det, foreningen er ikke død. I
de e nummeret leser vi om Glåmdalen
Geologiforening som ne opp har startet.
Igjen er det ildsjeler som står bak!
Vi ønsker dem velkommen og lykke l !

Ildsjeler var det også i Vikingeleiren på Eidsfoss,
de blestret jern fra myrmalm. Foto: Thor Sørlie.

