
Østfold Geologiforening 

Høstprogram 
Fredag 23. august kl. 18:00: START ETTER SOMMEREN!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi starter opp etter sommerferien hjemme hos Jan-Olav i Svinndalsveien 306 (tlf. 
915 83 002). Grillen holdes varm, og den enkelte tar med det man ønsker å spise og 
drikke. Veibeskrivelse: Rv. 114 fra Lekevoll over Trøsken til Nordby. Ta Rv. 115 til 
venstre mot Svinndal. Etter ca. 2 km åpner jordene seg, og huset ligger på venstre 
hånd. Det står Linbus på garasjen. Felles kjøring fra Halden (Rema på Os) kl. 17:00, fra 
Sarpsborg fra Lekevoll (pendler-parkeringen ved E6) kl. 17:30. 

Søndag 1. september: Åpning av Friluftslivets uke  

 
 

Søndag 1. september skal vi delta med stand på åpningen av Friluftslivets uke ved 
Tunevannet i Sarpsborg, med gullvasking, mineralbestemmelse, utdeling av gratis 
geologieffekter, salg av mineraler og blader. Gudstjeneste ved speiderne kl. 11:00. 
Aktivitetene starter umiddelbart etter åpningen kl. 12.00, av ordføreren. Det blir 
speideraktiviteter, orientering, fisking, bueskyting, stolpejakt, matlaging, kanopadling, 
seiling, førstehjelp, hundeoppvisning, turistforeningen, natursti. Salg av mat og drikke. 
Styret trenger hjelp med tilrigging og bemanning av standen! Kontakt Jan, 922 90 842. 
  



 

Søndag 8. september: Geologiens Dag på Romsåsen i Askim 
Siden vi gjør unna Geologiens Dag uken før, kan vi også få med oss dette flotte 
arrangementet! Anlegget, både i den gamle nikkelgruva og utenfor er utvidet og 
betydelig forbedret i senere tid. Det er aktiviteter og tilbud til store og små, hele 
familien! Det blir omvisning i gruva kl. 13, ellers er det åpent fra 11 til 17. Det er zipline, 
klatring, rappellering og mye mer. Man kan ta med seg mat, eller kjøpe på stedet. Felles 
kjøring fra Halden (Rema) kl. 10:00, fra Lekevoll (pendler-parkeringen ved E6) kl. 10:30. 
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/ostfold/365-romsasen-gruveopplevelser-geologiens-dag 

 

Tirsdag 17. september: 
Thor forteller om thulittfunnet ved Mjønestunellen, Åstfjorden i Snillfjord. Han tar med 
noen prøver av thulitt og pegmatitt fra stedet. Se også artikkelen i STEIN nr. 1/2019. 
Vi vil også snakke litt om programmet framover, og den kommende opprydningen i 
Opplevelsesrommet på Hjortsberg. 
 

Lørdag 28. september: MOSSEMESSA. 
Årets Mosse-messe går av stabelen i Øreåshallen 27. – 29. september. Flere av 
medlemmene pleier å ta en tur inn, og la oss se om ikke dette kan samordnes. Ring 
Aud, 977 28 287 for informasjon.  Åpent fredag 15-20, lørdag og søndag 10-17. 
 

Høstens møter: 
29. oktober:  Atle Michalsen forteller om blygruva i Minge. 
26. november: Thor forteller om Azorene.  
 

Tur til Källargruvan 

Vi gjør et nytt forsøk på en tur til Källargruvan i oktober. Dato bestemmes senere. 
 

NAGS-kortene 

Disse blir delt ut på grillfesten hos Jan-Olav. De som ikke kommer dit, kan få dem ved 
henvendelse til Aud, tlf. 977 28 287. 
 
 

Vi tar gjerne imot tips til turer og aktiviteter! 
 

Vennlig hilsen for styret, 

https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/ostfold/365-romsasen-gruveopplevelser-geologiens-dag

