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Etter en annerledes vår og sommer, ser det ut til at vi også går en annerledes høst i
møte. I geologiforeningen vil vi til enhver tid følge de gjeldende nasjonale smittevernrådene, og tilpasse vår virksomhet etter dem. Situasjonen er langt fra normal ennå, det
er nå økt spredning av smitte også i vårt land og våre nærmeste områder. Vi håper å
kunne ta opp igjen møte- og turvirksomhet etter hvert, men begynner forsiktig.
Vi kan tenke oss å ha en hyggelig grillfest, eller kanskje bare kaffe og kake, som oppstart
25. august, så får vi etter hvert se hvordan det blir med høstens møter. I den anledning
ber vi om tips fra dere, om et sted hvor vi kan treffes på en trygg måte. Det bør være
utendørs, men mulig å trekke under tak hvis været er usikkert. Gi beskjed til Thor på
tlf. 906 64 992 hvis du har et tips!
Den annonserte turen til Källargruvan ble avlyst pga. pandemien. Vi hadde håpet å
kunne gjennomføre den i høst, evt. som en tur bare i Värmland, men nå er grensen
stengt igjen. Kenneth og Anders har laget et flott opplegg, og vi gleder oss til å ta turen
når det blir mulig igjen! Vi kommer tilbake med flere opplysninger.
Turer i Norge er mulig, så hvis noen har forslag og ønsker, er det bare å komme med
dem. Det er ikke sikkert det er lurt å kjøre mange i samme bil, men vi kan ha det
hyggelig på tur likevel.
Åpningsdagen for Friluftslivets uke, som skulle vært 6. september ved Tunevannet er
dessverre også avlyst. Det blir derfor ingen Geologiens Dag i foreningen i år. De som er
interessert, kan evt. ta turen til besøksgruva i Romsåsen i Askim søndag 12.9.
https://geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/buskerud/452-geologiens-dag-romsasen-gruver-askim

Vi mottar gjerne tips til turer og trygge aktiviteter!
Vennlig hilsen for styret,

