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NAGS årsmøte blir på Sørlandet 10.-11. april 
Sørlandet geologiforening ved Harald Breivik har påtatt seg å arrangere landsmøtet i 2010. 

Forhandlingene foregår på Agder Naturmuseum, Gimle Gård i Kristiansand med møtestart 

lørdag 10.04. kl. 12.00. Det er dessverre for tidlig på året med gruveturer stor usikkerhet med 

hensyn til snø i de aktuelle gruvområdene – derfor planlegges heller en tur til Iveland 

kommunes mineralsamling, Mineralparken og Harald Larsens fugle- og steinmuseum i Søgne. 

Følge med på www.nags.net for oppdatert informasjon etter hvert som det blir lagt ut! 

 

Barn og geologi 
Det er en viktig utfordring for NAGS å arbeide for å utbre gleden med stein og å bidra til 

nyrekruttering av medlemmer i lokalklubbene. I 2010 er det derfor planlagt følgende: 

Det skal lages et lett forstålig hefte om ”stein som hobby” beregnet på barn og ungdom. Dette 

er tenkt å deles ut på Geologiens Dag eller andre arrangement som klubbene har. I 

redaksjonen sitter Thor Sørlie og undertegnede. Gode ideer og forslag kan sendes Thor eller 

Jan, hhv. kts@halden.net, telefon 6918 6412 eller jansten123@online.no, telefon 5141 0826. 

Det er også tatt initiativ til et møte om junioravdeling i lokalklubbene. Geologisk museum i 

Oslo har velvilligst stilt med lokaler, og klubbene som har aktivitet rundt dette samles for å 

legge fram gode ideer og forslag til hvordan en slik gruppe kan drives. Dette blir samlet og 

sendt alle NAGS-klubbene. 

 

 

Eidsfosstreffet 2010  
Selvsagt blir det Eidsfosstreff  i år også!  

Det er 12. gang dette steintreffet arrangeres, av Drammen og omegn og Vestfold 

Geologiforeninger sammen med NAGS, og det er gratis adgang.  

Kontaktperson er Stig Larsen: telefon 92226433, e-mail: stig.larsen@stoneman.no 

Se ellers NAGS nettsider: http://www.nags.net/eidsfoss/index.htm 

 

 

NAGS-kortet 
Flere foreninger meldte interesse for å få NAGS-kortet i fjor, og det er selvsagt fortsatt mulig 

å fornye det for 2010. Kortet gir blant annet rabatt flere steder – se annonser i STEIN og også 

gratis adgang på Mossemessa. Det hadde vært svært ønskelig om klubbene kunne samle sin 

bestilling av kort og helst sende bilder som er beskåret (hode og skuldrer) og som en ikke for 

stor fil (det er snakk om små bilder på kortet). Bilder med navn på medlemmet sendes Jan 

Stenløkk:  jansten123@online.no, så kommer kortene i Posten så fort som mulig. 

 

 

 

Beste hilsen 

 

 

Jan Stenløkk 

Leder NAGS 


