Steintreff i Eidsfoss
Av Thor Sørlie og Trond Lindseth
Det 11. steintreffet gikk av stabelen 17. - 19.
Juli med et vekslende vær. Fredag var det flott,
lørdag var det regn og atter regn og på søndag
var det bedre igjen.
Treffet i år hadde to store trekkplastre; ei 15
m lang svaneøgle lå på stranda ved Eikern og
Paleontologisk Museums venner (PalVenn)
viste frem Ida og Bjørn Funke viste arbeidet
med å lage en nøyaktig kopi.
Publikumsbesøket var jevnt bra, men man kan
alltid ønske seg større folkemasser, men da må
vel Bruce Springsteen komme.
Barneaktiviteter og tombola ga økonomisk
sett ny rekord og mange hygget seg på denne
idylliske plassen. I år var den unge vinneren
av ametystdrusa tilstede da dette ble offentliggjort og gleden man kunne lese i hans ansikt,
kan ikke beskrives med ord. Dette må det
fortsettes med!

Det var ikke mange store nyheter innen
mineraler som var å finne ved bordene, men
man sikrer seg jo alltid noe nytt. Tor Andresen
gjorde suksess med sine ”waterguns” og de er
vissnok glimrende til å rengjøre en del steiner.
Neste år er man sikker på å kunne tilby en
nyhet som vil glede mange: VANNKLOSETT.
Sett av helgen 16. - 18. juli neste år og så sees
vi på Eidsfoss.
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Det var Niklas Tutvedt fra Stokke på nesten
8 år som vant årets geode. Han var en av de
siste som skrev seg i loggboka og var veldig
glad han hadde overtalt mamma og storebror
til å reise på steintreff.

TIL SALGS!
Ni (9) glassmontere for steinsamling,
35x40x100 cm, hver med to hyller
(noen med belysning), selges samlet
for kr. 900.-.
Jan Husum, 917 24 824.
Må hentes i Drammen!
OPPRYDDING!
I forbindelse med opprydding av eldre
numre av STEIN, så vil dette skje frem
til 01.01.2010.
De som ønsker noen ekstra blader av
eldre numre vi måtte ha igjen kan ta
kontakt med red. Thor Sørlie snarest.
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