
Mineral auksjon i Sande  ord
Lørdag 22. juni

Vi tømmer skuff er, skap og kjellere 
og lager en stors  lt auksjon for 

oppkjøpere. Her blir det mulig å gjøre 
kjempekupp for både samlere og 

mineralhandlere.

Mye materiale fra Kragerø, Sørlandet 
og resten av Østlandet. Kassesalg.

Auksjonen foregår i Geofreaks 
sine lokaler på 

Hågasle  a 3, Østerøya i Sande  ord.

Dørene åpner kl. 10.00 og 
auksjonen starter 11.30.

Mer info fi nner du på geofreaks.no.

Enkel överna  ning i 
centrala Kopparberg. 

Förfrågan  lll: 
kopparbergstenmarknad@outlook.com
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Ildsjeler i Gruvas Venner i Rakkestad har 
lagt ned en kjempejobb! 

For at bygdas rike gruvehistorie ikke skal gå 
i glemmeboka, har dugnadsgjengen over 
en lang periode arbeidet for å klargjøre 
gamle Bergenhus pegma   gruve, like ved 
Speiderhuset på Kassåsen. I august 2011 
sto det hele ferdig, og bygdas unge kan 
nå selv se hvordan gammel gruvedri   ble 
u  ørt og få lære om geologien på stedet. 
Det er i  llegg planlagt at gruva skal 
brukes ak  vt i undervisningsøyemed som 
levendegjøres ved at gruva jevnlig vil bli 
 lført materiale fra de mange omliggende 

gruvene i Rakkestad og at elevene så kan 
samle mineraler fra gruve  ppen. O  e er 
transport det største problemet, når skoler 
skal ut på ekskursjoner. Det har Rakkestad 

gjort noe med, ved at de har fl y  et stein 
og gruve nærmere publikum. Kommunen 
og sponsorer har s  lt opp, slik at sikring og 
andre nødvendigheter er bli   vel ivareta  .

Gruvas Venner, som er en underavdeling av 
Rakkestad Historielag, planlegger i gamle 
Y  erskogen skole, som e  er påske blir 
åpnet som et historisk Opplevelsessenter. 
De  e gjøres i samarbeid med fem andre 
foreninger og det blir spennende å følge 
arbeidet videre.

Det er imponerende å se hva Gruvas 
Venner har få    l, og det bør gi både ideer 
og inspirasjon  l andre kommuner med 
rik gruvekultur. Gruvas Venner vil sikkert 
komme med råd og  ps, om andre skulle 
tenne på en lignende ide. 

Ny butikk i Oslo med mineraler, 
fossiler, meteoritter, utstoppede dyr, 

tørkede insekter, gevirer, bøker, 
leker, biologisk og geologisk rekvisita, 

bruks- og pyntegjenstander.

En annerledes butikk for naturglede, 
samlerglede og god tid.

Hagegata 1, 0577 OSLO 
(på Tøyen, like utenfor Botanisk hage). 

www.facebook.com/NaturensMangfoldAs       
www.naturensmangfold.no

rune.froyland@naturensmangfold.no
Tlf. 975 11 694

Per Arne Grefsrud, Lars Melleby og Konrad Strekerud viser hvordan arbeidet u  øres.

Av  Thor Sørlie
Besøksgruve åpnet i Rakkestad
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