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Kzxt, Ooo oc Suc
Mtdt i steinroysa i generasioner

(ref.m2/2004)

Kari og Odd Larsen har
tydeligvis ikke vrert linselus i
lopet av sin lange karriere i

umatorgeolgmiljoet, for da vi
portretterte hele familien i
STEIN under ovenstdende

tittel vur det ikke et bilde av

dem d oppdrive. Det giorde at vi
hadde kameraet skuddklart da

vi fredag entret steintreffet. Og

vi fikk dem! For der var de,

klare til innsats, - som alltid, -
midt i steinroysa!

La dette vere innledningen til:

-frrrrrnrFFET pA Etosposs 2004

Pi Srets Eidsfossmesse var det denne gang satt

opp et infotelt med gratis lodd pi Ametystgeode.
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I tillegg til gratis lodd hadde NAGS tombola i info-
teltet og de to medarrangorene til NAGS, Drammen
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Innendsrs,
- Rumenerne pakker ut.

Over til venstre og til
hoyre:
Det var servert og lagt
til rette pd alle bord -
hele tiden, - og det gikk
unna! Sdvel pd Jack
Olsens bord med
Bjanndalengodbiter,
som over Anne Lands-
verl<s disk. Palser
lapskaus, kaker mine-
ralvann, kaffe og slikt.
Foto STEIN.

Til hoyre: Fluoritt
fra Bjanndalen Bruk,
Nittedal.
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Vakker kvartsgruppe fra Finnmark. Foto STEIN.

og omegn geologiforening og Vestfold Geologi-
forening hadde info om sine lokale aktiviteter. At
infoteltet ni hadde fitt en si god plassering ved
innganget til messeplassen gjorde at svart mange
av de som kom, stoppet opp og skrev seg inn i lodd-
boken. Denne loddboken gir ogsi en god pekepinn
pi hvor mange som bessker messen de forskjellige
dagene, og overraskelsen var stor da vi si at det var
like mange besokende pi sondag som det var pi
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Ihlliam Hultgren med sdvel fine mineraler og sle

hoyre og en god utnyttelse av et sjeldent rdemne

Jo, - zirkonen fra Seiland i Finnmark md vere vera
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ting et vakkert landskap i cabochon til
mstre. Foto STEIN.

fineste? Foto STEIN.

fredag. For sondag var det osende regnver og et be-
traktelig redusert salgsboder.

Messen ble avsluttet sondag ettermiddag med trek-
ningen av Ametystgeoden. Den heldige vinneren ble
Ragnar Hidle fra Stokke som fikk overbrakt gaven pi
sondag kveld. Og til neste 6r er det nytt gratislotteri, -
samme sted. Sett av tid!

ref. Tiond Lindseth

Heldig vinnerav ametystgeoden, Ragnar Hidle.
Foto Ken Roger Olberg

Eidsfoss 2005:
22.-23.juli

Bjarn Holt pd plass med mye vakkert, tildels veldig
sjeldent materiale. Ingen sldr Bjorn pd Trepca!
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