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ÅLESUND

Vi var så heldige at vi fikk være innedørs
på den store dagen. Einar Fivelstad hadde
gode kontakter med Stor Moasenteret, og det
fungerte veldig bra, sier Siw Brandal Godø,
fremdeles oppglødd etter et vellykket Geologi-
ens dag arrangement.

Men dere har også gode erfaringer med slikt.
Joda, vi stiller stadig opp, det gjelder å

gjøre seg synlige, og vi er med på "Aktiv fritidsmesse"
såvel som "Frivillighetsmesse". Det har vi igjen for.
Vi får flere medlemmer, og vi får folk ut på ting som er
godt for dem, - det er vi overbevist om. Dette gjør vi
gjerne til neste år også. Styret og medlemmene er
veldig tent på dette.

Og folk kom innom for å se på?
Ja, men det er overraskende hvor travelt folk har

det med å bli kvitt pengene sine på kjøpesenteret.
Mange nøyde seg med lange blikk inn igjennom vin-
duet, men vi er veldig fornøyd med at omlag hundre
tok seg tid til å komme inn, slik at vi kunne få presen-
tert oss, samt at de besøkende kunne ta steinene og
det vi hadde stilt ut nærmere i øyesyn. Vimplene og
posterne, det hele, gjorde at vi følte oss litt eksklu-
sive. Og så hadde vi demonstrasjon av steinsliping.
Det vakte interesse for vi hadde resultatet av stein-
sliping liggende fremme.

De fikk gjerne med seg noe også?
Ja selvsagt, det vanket T-trøyer og buttons, og GEO,

vår egen Geo-posten og STEIN. Vi skulle gjerne ha
hatt flere STEINutgaver til utdeling. Det må vi få til
neste år, det finneskanskje noen et sted.

Det finnes mange på flere steder, så det skal vi ordne,
med hjelp av alle gode krefter.

Takk skal du ha, da gjør det ikke noe at du ringte
meg nå rett under julesammenkomsten vi har i foren-
ingen.

Å, ja?
Ja, vi er 38 som er samlet her,

spiser og drikker og koser oss
og prater.

Og kaster stein?
Nei, så langt har det ikke kom-

met, men kvelden er ennå ung, -
vi skal i allefall snart trekke de
steinene og mineralene som blir
loddet ut her på møtet. - Og for-
resten kommer STEIN som van-
lig nå til jul?

Det gjør det nok ikke, -  litt seint i forhold til det
som vi egentlig kunne ønske. Det blir vel lillejulaf-
ten, romjula eller mest sannsynlig, straks over
nyttår,  tenker jeg.

Fint, da får jeg stikke inn til de andre, takk for
at du  ringte, - og hils alle steinfolk

Herved overbrakt !
 Og du, -ta gjerne kontakt om det er noe. Vi gler
oss til STEIN kommer. Håper det ikke blir for
langt ut i januar.
Med et par slike inspirerende samtaler til, bør vi
klare det. Godt nytt år til alle på Møre!
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Foran f.v. Bjørn Pettersen, Ola Kviebakk
(leder ÅOG) Bak f.v. Odd Blindheim, Einar
Fivelsdal, Siw Brandal Godø, Terje Sæther,
Britt Isaksen.
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