
 

En uke med Geopark-aktiviteter i Europa
- Hva skjer i Gea Norvegica Geopark?

EGN WEEK 9. - 16. juni 2013

WWW.GEOPARKEN.NO Under the auspices 
of UNESCO

Søndag 9. juni kl. 12.00-15.00 — tropiske tider, istid og god matjord —
Familiedag på Århus Gård i Skien, med aktiviteter for barna, markering av vår nye digitale 
tur-app og guiding omkring gården. Kl 12.15: Velkomst og informasjon om Århus gård App`en 
utenfor Flerbrukslåven. Guidet tur med “Jernaldergutta” kl. 13.00 og 14.00. Bli med å lage det 
tropiske havet!- en barneaktivitet for de minste. Salg av kaffe og vafler i Jernalderhuset, og 
varme på bålet for medbrakte pølser. Denne søndagen skjer det mye på Århus gård for alle 
aldre, gå ikke glipp av dette! Arrangør: GNG i samarbeid med Århus Gård og Jernaldergården.

Tirsdag 11. juni kl. 11.00-14.00
 — på kalkrik grunn i prektig natur — Porsgrunn
Frierstiens frodige og sjeldne natur har sin opprinnelse i den kalkrike berggrunnen. Turen tar 
deg med langs Frierstien med flott utsikt og vakker natur. Husk niste og gode sko! 
Oppmøte: Herøyahuset. Geoparkguide: Kjell I. Brynsrud

Torsdag 13. juni kl. 18.00-20.00 
— larvikitt og norges øyesten —  Larvik
Vår nasjonalbergart, larvikitt, dominerer i Larvik og den har blitt en populær prydstein 
verden over. Se industrien fra innsiden og hør om de geologiske prosessene bak de vakre blå 
fasadene. Oppmøte: bommen ved innkjøringen til Svartebukt i Tvedalen. 
Geoparkguide: Reidar Løvås og Henrik Heyer

Lørdag 15. juni  
— åpning av geoparkens informasjonssenter — i Porsgrund Porselænsfabrik
Senteret viser mangfoldet som vår Geopark er fundert på, fra vår spesielle geologi til koblinger 
mellom natur og kultur innenfor Telemark og Vestfold. Ta turen til PPs lokaler i Porsgrunn og 
bli kjent med Geoparken og våre europeiske søstergeoparker. Åpent kl. 09.00 - 18.00. 

Søndag 16. juni kl. 12.00-14.00  
— en milliard år på en dag — Rognstranda, Bamble
Bli med på en botanisk og geologisk vandring på Rognsåsen og Rognstranda. Turen går i 
samarbeid med Telemark Botaniske Forening på “Villblomstens dag”. Husk niste og gode sko! 
Oppmøte: Skiltområdet på Rognstranda. Geoparkguide: Henrik Heyer og Trond Risdal (TBF)


