Innholdsfortegnelse
3
4
8
12
15
18
22
26
29
30
34
35
36
38
40

Redaktørens hjørne ved redaktør Thor Sørlie
Glimmer - en glimmrende isolator ved Ronald Werner
Ametyst fra Stange ved Rune S. Selbekk og Morten Bilet
Marmortavla på Fillefjell ved Dagfinn Trømborg
Halden Geologiforening 30 år ved Thor Sørlie
33. IGC ved Roy Kristiansen
Fascinerende... ved Roy Kristiansen
Bokanmeldelse ved Bjørn Funke
München 2008 - en gammel dame... ved Claus Hedegaard
Rapport fra Münchenmessa ved Thor Sørlie
Nattlig utflukt etter magnetitt ved Jan Stenløkk
Endelig! ved Thor Sørlie
Geologiens dag ved Marianne Engerdal
En spesiell steinopplevelse ved Trond Lindseth
Mossemessa 2008 av Stig Larsen

Forsidebilde:
Ametyst med kalsitt, en av stuffene som ble funnet på turen omtalt på side 8.
Størrelse på krystall 2,5 cm
Samling: Naturhistorisk museum, Oslo
Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, Oslo
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Redaktørens hjørne
Høst er gått over til vinter. For de fleste betyr det mindre aktiviteter ute og flere inne.
Tid til å rydde og ordne, for man har jo så
altfor mye stein liggende, ikke sant?
Kanskje denne vinteren skal bli den da
du fikk ryddet, kastet og gitt bort. Noe er
kanskje såpass bra at det kan tas med til ei
messe eller et sted der likesinnede møtes?
Dette er i alle fall beskrivelsen av mitt vinterønske.
To ”nyheter” finner du i dette nummeret av
Stein. For første gang i Steins historie har vi
en kontaktannonse. Jeg stusset nok litt da jeg
ble spurt, men reaksjonen gikk raskt over til
ettertenksomthet. Kanskje Stein kunne bli
stedet der to likesinnede kunne finne hverandre? En hyggelig og rørende tanke. Stein
blir nok ikke noe stort kontaktforum, det har
vi heller ikke spalteplass til, men la dette
være en første debut og tvi, tvi!
Det andre nye har fått tittelen ”En spesiell
steinopplevelse”. Tidligere har Stein besøkt
enkelte samlere og beskrevet så vel samleren som steinene med bilder og ord. Et slikt
portrett kan dukke opp igjen, men vinklingen ”En spesiell steinopplevelse” kan gi
enda flere artige, spennende eller komiske
historier. Kanskje var det superstuffen som
ble funnet? Eller var det den som fikk en
grusom skjebne? Vi har alle en opplevelse
knyttet til en tur, som vi aldri vil glemme,
og disse ønsker vi å høre om.
Har du en historie om et godt funn eller en
underlig opplevelse, så oppfordres du her-

ved til å sende inn noen ord, gjerne ledsaget av et bilde.
I neste nummer vil du få et temanummer
med en detaljert innføring i fasettsliping.
Det er viktig at så mange fasetter som mulig av steinhobbyen blir belyst. Ingen kurs
kan bli fullverdig mellom to permer, men
den kan gi startskuddet til nye og givende
aktiviteter.
... og i mellomtiden:

RIKTIG GOD JUL
til alle fra STEIN!
Thor

Personlig
Mann, 64/176, middels bygd, trygdet,
søker snill dame for varig forhold.
Jeg: Tolerant, humor, enkel livsstil,
natur, fiske, stein, mineraler, se Norge
o.a.
Du: 54–64, oppegående og feminin,
positiv og med karakter.
Jo flere interesser vi har felles jo bedre.
Ikke krav, men det er en fordel om du
bor på Østlandet.
Bill. merk ”nr. 1”
Red. videreformidler kontakt.
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