STEINTREFF E IDFOSS
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Nei,jeg vet ikke hva "messeledelsen" medfra
r•

venstre Niels Abildga ard, Bjorn Otto Hansen, Stig
Larsen og Thor Sorlie drefter; trolig var det noe
som matte justeres underveis.

Ingen grunn til a bekymre seg over salget av
bonger til mat og drikke, den jobben var i gode
hender.

Og Stig trengt e ikke tenke pa standen sin, den var
selvbetjent og solg te helt f ortreffelig sa han hadde
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all gru nn til a smile tilfreds idet han bcerer bort
tom eske r p a lerdag ettermiddag. I det hele tatt god
stemning p a Eidfoss.

Ikke mye nytt, om noe, men det er jo hyggelig a
treffe gamle kjenninger som denn e vakre saken fra
0 rsda le11.

Eller denne Anatasen fra Dyrfonni, pussig med
den todelte termineringen. Det rode f eltet pa
sidejlaten er ikke en refleks, men et gjenn omsiktig
vindu som gir denn e spesielle lysbrytningen.

Fine stuffer fra Bjenndalen bruk hadde Einar
0degaard med seg. Som denn e med store blanke
svovelkiskrys taller:

Ogsa var det de store baryttstuJJene fra Timeneskry sset i Krist iansand. billig!

Mer Agder mat eria le, denn e fine beryllen innser
jeg na at j eg burde ha sikret meg. her var lite
kommers og ikke vanskelig a bytte!

Og denn e da, vakkert,
hva det na enn er (Iappe n
med notatet er borte,
eller ble det aldri skrevet ?) Kanskje f ar du
grei e pa det i neste
STEIN. Her hap er vi
ogsa pa a kunn e fortelle
noe om auksj ons- og
kosekvelden pa lordag .
Til slutt i denne omgang; Det som gjorde sterkest
inntrykk var utstillingen av utstilling en. Det vii s i
Vest/old geo logifo renings vandreutstilling. Den har
wert vist p a bibliotek og skoler rundt omkring i
fylke t. Et fint opp legg som vi vet mange har halt
stor nytte og glede glede av! gh w

Epidotbladet var spesielt, med sin forside og
bakside eller om vendt. Jegfikk ikke tak i
hvor det kom i fra, men det var langt dit,
f orstojeg.
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