
 

For ellevte gang arrangerer Slemmestad geologisenter Fossildagene lørdag 16. og søndag 17. september.  
Arrangementet er i forbindelse med Geologiens dag. 
 
Vi jobber med å fylle programmet, men i tillegg til familieaktiviteter, som  
den tradisjonelle fossilturen med Jørn Hurum, skattejakt i sementrøret  
og maling av dinosaurer, vil vi som tidligere år ha markedsdager begge  
dagene. Interessert i å komme med din stand, og selge varer av  
geologisk interesse? Ta kontakt om du ikke allerede er notert! 
 
Det koster det ingenting å delta. Men du må selv stille med bord, telt* 
eller annet du måtte trenge for å rigge opp din stand. Fossildagene  
Eventuell overnatting må som før organiseres på egenhånd.  
Send en epost til inger-marie.gabrielsen@asker.kommune.no med  
følgende opplysninger; 
 
#Navn/Firma 
#Om du ønsker å delta lørdag, søndag eller begge dager 
# Hvor stor plass du ønsker (vi prøver å få til ønsker) 
#Logo vi kan bruke til plakat etc. 
 
Slemmestad bibliotek, cementmuseum og geologisenter flyttet januar 2021 
Som mange av dere vet og har sett er vi nå i midlertidige lokaler på den gamle fabrikktomta lenger opp i 
Vaterlandsveien.  Vi har altså ikke den fine gressplenen ved kaia tilgjengelig. Men vi har et område i nær tilknytning til 
torget hvor du finner kafe, Smak av Italia, fotpleier, galleri, frisør, fotograf, innbyggertorg, kulturskole og Slemmestad 
Brygges kontorer. Samme området som vi arrangerte Fossildagene 2021 og 2022 på – et vellykket arrangement. 

 
 
 

 

 

FOSSILDAGENE  

i Slemmestad 16. og 17. september 2023  
 

Messa vil finne sted på fabrikktomta utenfor 

Trilobox, Slemmestad geologisenter.  

Foredrag blir holdt i formidlingsalen utenfor 

biblioteket. Hvis været er ille har vi mulighet 

til å rigge salgsbodene inne i formidlingssalen. 

I så fall flytter vi foredragene inn i biblioteket. 

Vi planlegger for begge deler – men håper på 

like godt vær som i 2022. 

Bord og utstyr utendørs bør pakkes ned over natten, det 

er ikke vakthold på uteområdet. 

 

 

* Lite muligheter med å feste i gress,  

her er kun asfalt 
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