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NAGS landsmøte i Moss
Landsmøtet i NAGS blir i år arrangert av Moss og omegn geologiforening, som har 30-års
jubileum. På grunn av påsken, blir landsmøtet så sent som helga 26.-27. april. Mer
informasjon, invitasjon og påmelding kommer så snart som mulig.

Mule Varde-treff for mikrosamlere 22.-23. februar
Årets Mule Varde treff er utsatt til slutten av februar for å få med de som har vært i Tucson,
slik at de kan komme seg hjem, og dagene er blitt litt lengre så kjøring på morgen og
ettermiddag blir lettere. Så er det en viss sjanse for at det blir satt av noen timer til en auksjon
på søndag. Ellers er alt som før - dørene åpner kl 10.00 lørdag, og vi holder på til 16.0017.00. Møtes i Skien for middag, med påmelding (sted blir kunngjort senere) på lørdags
kveld. Og så er det på'n igjen på søndag fra kl 10.00. Og datoene er 22. og 23. februar!
Ta med byttestein, skrytestein, stein du lurer på og stereoluper for et uformelt og trivelig treff!
For informasjon, kontakt Peter Andresen:andresen_p@hotmail.com

Medlemsendringer for STEIN
Fra 1.1.204 skal alle endringer i adresser gjøres av Knut Edvard, og kan sendes pr e-post eller
brevpost. Skriv bare enkelt navn , adresse og om det gjelder noen som skal strykes, legges til
eller endres ellers. E-mail til Knut Edvard Larsen: knut.edvard.larsen@online.no

Landbrukets Dag/Naturligvis på Evje 8.-10. august
På Evjemoen arrangeres "Landbrukets Dag/Naturligvis" fra fredag 8. august til og med
søndag 10. august. Sist var det over 10 000 besøkende i løpet av de tre dagene. Sørlandets
geologiforening er invitert å være med og stiller der. Se internett: http://www.naturligvisagder.no/

Eidsfosstreffet i juli 2014
Eidsfosstreffet 2014 blir det 16. i rekken, og det er selvsagt gratis å komme inn. Steintreffet er
et arrangement av og for steinsamlere, derNAGS i samarbeid med Buskerudgeologiforening
og Vestfold Geologiforening står bak arrangementet. Dato for Eidsfosstreffet 2014 er helga
18. – 20. juli. Det er fortsatt stort behov for frivillige som kan bidra litt, og som kan kontakte
Stig Larsen (stig.larsen@stoneman.no). Se ellers internett for bilder og info:
http://nags.net/eidsfoss/startsiden.htm
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