
Hotel Kong Carl i Sande  ord var i år hoved-
sete for 24 landsmøtedelegater fra Harstad i 
nord  l Kris  ansand i sør. Noen nye og noen 
«gjengangere», men alle like velkomne. Det er 
bestandig koselig å treff e igjen gamle kjente, 
men like koselig å bli kjent med nye deltakere. 
NAGS skulle så gjerne se   enda fl ere av lo-
kalforeningene på landsmøtet. Her kan vi bli 
kjent, utveksle turguider, navn på kontakter 
for de enkelte forekomster, og ikke minst få 
førstehånds kjennskap  l hva som skjer ute i 
de enkeltes nærområder og foreninger.

Det var en deilig lunsj som sparket i gang årets 
Landsmøte i NAGS. Spente, forventningsfulle 
og ikke minst me  e, benket vi oss e  erpå i 
møterommet der den formelle delen skulle 
foregå.

Alvorstynget, men også med løse la  ermus-
kler, arbeidet vi oss gjennom punkt for punkt 

på dagsorden. Økonomi og budsje  , årsmel-
ding og ak  viteter, kon  ngent og nyvalg, etc.
etc. Med saklige spørsmål, diskusjoner og li   
korrektur tror jeg at alle kom i mål med sine 
synspunkt. Ikke minst gjør valgkomitéen en 
god jobb på forhånd, slik at en vet at alle verv 
er dekket når de legger frem sine forslag  l av-
stemming. 

Da den formelle delen av agenda var  lbake-
lagt, lente vi oss  lbake i stolene og lot Per 
Skrefsrud ta oss med på en visuell reise  l Kina 
fra november 2012.

Til dere som ikke var med i år: Ta på deg sko 
og bli med oss  l neste år. Vi har ikke planlagt 
hvor vi skal ennå, men vi lover både faglig og 
sosial moro. 

Kanskje det er din forening som vil være med-
arrangør?  

E  er at landsmøtet vel var gjennomført, 
hadde delegatene li   fri  d før Ves  old Geo-
logiforenings jubileumsfesten li   senere på 
kvelden. Noen tok en tur rundt i byen og an-
dre slappet av på vårt sjarmerende Hotel Kong 
Carl.

Kl. 19.00 kunne formann S  g Larsen ønske et 
før  talls gjester velkommen  l fest på Kurba-
det i Sande  ord, for her skulle foreningens 
40-årsjubileum markeres. Med god mat og 
drikke hygget medlemmer av Ves  old Geo-
logiforening og landsmøtedeltakerne seg i de 
nærmeste  mene. Det er ikke vanskelig å fi nne 
samtaleemne når steinfolk samles. 

Et meget omfa  ende festskri  , forfa  et av det 
mangeårige medlemmet Olaf Mathisen, ble 
lest opp av Kari Larsen, et skri   som høstet så 
vel la  er som applaus. All honnør  l arrange-
ments-komiteen for jobben de gjorde og fes-
ten var så absolu   en 40-åring verdig.

Søndag inviterte Ves  old Geologiforening 
NAGS delegater med på busstur gjennom søn-
dre Ves  olds geologi. Guide var pensjonert 
geolog Henrik Heier, som loste oss trygt og 
inspirerende gjennom spennende geologisk 
farvann med start hos steinkunstner Mar  n 
Kuhn i Tjølling. Kuhn tok oss med på en runde 
i Skulpturparken ved Lunds Labrador ved Stå-
lakerbruddet, før vi også ble vist hvordan larvi-
ki  en drives ut. 

Det var spennende å få vite mer om så vel 
dri  smetoder og om de forskjellige egenska-
pene  l larviki  er fra ulike brudd i Tjølling og 
i Tvedalen. Her i Stålaker arrangeres Symposi-
um Norge og i juni/juli vil kunstnere fra mange 

land arbeide her og alle er hjertelig velkom-
men på besøk. Mer om Mar  n Kuhn kan dere 
lese om i en egen ar  kkel i de  e nummer av 
Stein.

Derfra fortsa  e vi  l Geoparken på Mølen 
ved Nevlunghavn. Mølen og Norge inngår i 
en verdensomspennende UNESCO-stø  ede 
naturarv-serie av geoparker, som skal bidra  l 
å øke folks kunnskap om geologi. Vi fi kk først 
en innføring i hva siste is  ds arbeid hadde lagt 
igjen av enorme rullesteinsstrender og hvilke 
bergarter man kunne fi nne her. I  llegg fi kk vi 
også se den vulkanske påvirkning i området, 
der bl.a. lava i form av basalter og askeav-
setninger tydelige kunne beundres. En spen-
nende tur i småguff ent vær, men hvem lot seg 
stoppe?

Vi vil takker Henrik Heier og Ves  old Geolo-
giforening for denne lærerike og spennende 
ekskursjonen i forbindelse med NAGS lands-
møte 2013.

Deltakerne på NAGS landsmøte 2013. Foto: Ken Roger Olberg.
Geolog Henrik Heier var vår kunnskapsrike guide.
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S  g Larsen holder tale på jubileumsfesten  l VGF.
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