NYTT fra Norsk vannforening

Styrelederen har ordet ...
Kjære medlemmer av Norsk vannforening
og lesere av tidsskriftet VANN!

Neste år runder Norsk vannforening 50 år. For
eningen ble stiftet 29. april 1964 med formål «Å
virke for god beskyttelse og balansert bruk av
vannressursene gjennom å spre opplysning, fremme
kunnskap og debatt om vannfaglige problemstillinger». Etter snart 50 år kan vi trygt oppsum
mere at det er en livskraftig forening som i alle år
har virket i hht formålsparagrafen. Gjennom
50 år er det en anselig mengde kunnskap som er
delt gjennom seminarer, fagtreff og tidsskriftet
VANN. Samlet sett er kanskje VANN den viktig
ste «historieboken» i Norge for aktuelle vannfag
lige tema gjennom 50 år. Den er godt ivaretatt
ved at alle nummer er digitalisert og tilgjengelig
via Norsk vannforenings hjemmeside. Her kan
man søke på tema og forfattere, og det anbefales
på det sterkeste å benytte denne aktivt. Hoved
sakelig fordi der er mye nyttig kunnskap, men
ikke minst for å ta med seg historien.
Gjennom jubileumsåret ønsker vi å fortelle
historier fra Norsk vannforenings virke med
hjelp fra medlemmer og andre som har bidratt
fra etableringen og frem til i dag, og vi vil for

søke å trekke opp linjer for videre utvikling. Vi
har et godt arkivmateriale med protokoller fra
alle styremøter og årsmøter, men vi vil sette pris
på å motta tips til innhold og gjerne bilder og
annet som er med på å fortelle historien. Ta kon
takt med redaksjonskomiteen, styret eller admi
nistrasjonen.
Svært mange i norske vannfaglige miljøer har
bidratt til Norsk vannforenings historie. Dette
skal markeres med et åpent jubileumsseminar
med festmiddag 29. april 2014. Sett av datoen i
kalenderen!
I tillegg til disse planlagte aktivitetene er vi
åpne for forslag til andre måter vi kan markere
Norsk vannforenings jubileum på. Vi ønsker å
benytte jubileumsåret til å sette fokus på viktig
heten av kunnskap og kompetanse for å oppnå
god beskyttelse og balanser bruk av vannressur
sene, og stimulere interessen hos våre fremtidige
generasjoner. I denne anledning har vi latt oss
inspirere av dikt fra årets vinner av Vannprisen,
Toril Hofshagen:

Et dikt til vannets pris
Jeg hyller deg, vannmolekyl
På din evige ferd
Av hav er du kommet
Til hav skal du bli
Av havet skal du atter gjenoppstå
En perpetuum mobile
Med solens hjelp
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Jeg takker deg, vannmolekyl
For at du gir liv
Planter, dyr og mennesker
Drikker deg undervegs
På din veg mot havet
Nyter deg i naturen
Låner din kraft
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Jeg beundrer deg, vannmolekyl
For dine samarbeidsevner
Og unike bindinger
Du er liten alene
Men former raskt en dråpe
Mange dråper små
Kan uthule fjell

Jeg priser deg, vannmolekyl
Fordi du fristet meg
Inn i vannets tjeneste
Ga meg gode kollegaer
Lærte meg samarbeid
Du slokker min tørst
Både kroppslig og faglig

Jeg lover deg, vannmolekyl
At jeg vil stå på
For fortsatt samarbeid
Om ett viktig mål
Å sikre din renhet
For nye generasjoner
Du vannmolekyl, vår livsarv

Anette Æsøy
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