Messenytt fra Kongsberg
enna. l eg far vel ogsa nevne at lokalet i
gruva er et festlok ale med oppvarming
og bekvemmeligheter , sa det er klart.
Blir det anledning til a bese gruvene litt
mer grundig?
- Absolutt , for de med spesiell interesse
for dette blir det arrangert en gruvevandring, Per Halvor Selebakke fra Nor sk
Bergverksmuseum tar oss med pa en 5
km lang gruvevandring fra Underb ergstollen til Kongens Gruve . Dette er en
slagste veltur, fa med det.
Og alt er klart?
- Ja , rent tekni sk , men det ser ut til at
det er en uklarhet i messefolderen var ,
det gjelder bordleia . Altsa: 200 kroner
er for 1 meter i 2 dager. Ellers sa viI jeg
gjerne benytte anledningen til a minn e
om at det er vanlig praksis at foreningene
tar med ca. 100 srnastuffer hver som de
gir til tombolaen , samt praktstuffen til
auksjonen da selvfelgelig!
Selvfelgelig - mer?
- Nei , ikke her.
Hvor?
- Pa Kongsberg , 12. august.

Under vinterrnetet i NAGS trakk vi
leder for KOG unna et e yeblikk .
Pa Kongsberg burde dere ha helt spesielle forutsetninger for a arrangere
stein- og mineralmesse , Helge Lintvedt ,
sa na er det vel allerede stappfullt i
Kongsberghallen?
- Det er riktig at vi kanskje far en del
gratis, men det skal mye til at vi far fylt
opp Kong sberghallen , den er pa 1700m2
sa det skal bli nok plass a boltre seg pa ,
bade for utstillere og publikum . D et er
forev rig en ny og fin hallmed alle
be kvemmeligheter, her er ogsa auditorium hvor det viI bli holdt foredrag , og
kafeteria med mat og forfri skninger.
Og det var alt?
- Nei , bevares! Vi skal da ha fest og
auksjon. Festen gar pa lerdag kveld i
gruva, Kongens gruve. Bedre sted aha
en steinfest pa kan vel neppe tenkes? Vi
metes i Sagrenda og tar gruvetoget 2,3
km inn i fjellet. En liten omvisning, sa
spiser vi og hygger oss og sa tar vi kanskje
auksjonen her istedet for pa selve messa,
men akkurat det er ikke endelig bestemt
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12.-13 . august
2.- 3. september
23.-24. september
7.- 8.oktober
13.-15 .oktober
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