FOSSILDAGENE
Slemmestad 2012

Røyke

Tre søndager på rad vil vi fylle sentrum med aktivitet basert på den spennende geologiske historien til
Slemmestad. I et lite område rundt Slemmestad finnes fossiler av dyr som levde i havet som dekket Norge
for 4-500 millioner år siden.
Den gamle havbunnen som er blitt til kalk og skifer er en enormt spennende gravplass for alle som er
interessert i stein og fossiler. Disse tre søndagene kan du delta på turer for å finne og studere fossilene, du
kan møte fossileksperter, gå på blekksprututstilling og mye mer.

Søndag 2. september

Blekksprutene fra Slemmestad
12:00

12:15

13:15

Åpning av blekksprututstilling i biblioteket.
Hvorfor finner vi blekkspruter ved Slemmestad
idrettsbane?
”Blekksprutenes liv i
Slemmestad – tiden da
landet stod under vann”.
Hør Julie Guttormsen
(bachelor i geologi), som
skriver masteroppgave om
det unike fossilfeltet ved
fotballbanen, fortelle om
hva vi vet om blekksprutene
og deres miljø.

Søndag 9. september

Oddens geologi – fra urtid til istid
12:00

Oppmøte ved biblioteket

12:10

Tur til Odden for å se på
steiner og geologiske
formasjoner. Her forteller
geolog Inge Bryhni om
Geitungholmens geologi og
viser oss sporene etter
istiden på Odden: ”Hva
strandsteinene forteller”.

12:45

Søndag 16. september
Store og små norske fossiler
14:00

Møt fossilekspert og
paleontolog Jørn Hurum i
biblioteket. Du kan ta med
egne fossilfunn og få hjelp til
å finne ut hva de er og hvor
gamle de er.

15:00

”Death of a Sea Monster”
på biblioteket i Slemmestad.
Vi viser National Geographics
film om utgravingene av
øgler på Svalbard. Et unikt
innblikk i et av verdens mest
spennende fossilsteder! Ikke
vist på norsk TV. Engelsk
tekst og tale.

16:00

En svær øgle fra havet vil
vise seg utenfor biblioteket
omtrent på dette tidspunktet. Møt opp – hvis du
tør!

Avduking av ny
informasjonstavle

Tur til fossilfeltet ved
idrettsbanen. Julie
Guttormsen viser oss
rundt. Vi får se dyrelivet vi
hørte om i foredraget.
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for mer informasjon eller
ring 31 28 14 84
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