Steintreff på Eidsfoss

for noen timer med ”ekstra hender”. Jeg
garanterer at opplevelsen med å besøke
Steintreffet blir enda større med å være ”en
del av” arrangementet.

Av Siw Brandal Godø
”Arbeidshelg” på Eidsfoss
Det var med et snev av både forventning
og litt angst jeg fant veien fra Godøya
på Sunnmøre til Steintreffet på Eidsfoss
denne sommeren. Jeg hadde bare vært der
én gang før som gjest, men nå skulle jeg
plutselig være en del av maskineriet som
skulle sørge for at det ble et vellykket
arrangement.

På det lille stedet ved Eikeren fant jeg både
sommer, masse kjentfolk, og ikke minst et
mangfold av blide utstillere.
Steintreffet på Eidsfoss er et stort
arrangement, og de ansvarlige gjør en
utrolig jobb med planlegging, annonsering
og gjennomføring. Dette er virkelig et sted
for oss alle. Ikke bare ligger det idyllisk til,
men her er vi sammen i en skjønn forening,
både amatører og de mer profesjonelle. Her
finner du ”alt”.
Jeg håper at arrangørene klarer å
opprettholde dette viktige knutepunktet
vårt.
Etter å ha ruslet rundt mellom standene,
snakket med folk og fått mange nye
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inntrykk, fant jeg veien til kjøkkenet og
kiosken. Det var det som skulle bli min
”arbeidsplass” denne helgen.

Det å stå på kjøkkenet og plutselig høre en
stemme ute i kiosken si: ”- er det ei dame
fra Ålesund her?”, var ganske morsomt. Da
jeg stakk hodet ut var det en kar fra Skien,
med en bror som er i foreninga vår, Ålesund
og Omegn Geologiforening.

Stine, Siw S. og Bjørg var allerede på plass.
Og så kom jeg og blanda meg inn, som en
Sunnmørsk outsider, men jeg tror det gikk
rimelig greit.
Det ble hektiske dager, vafler, pølser,
lapskaus, brus, kaffe, etc. alt gikk unna, og
det var vel innimellom ventetid på det mest
populære som vaffel og kaffe. Og på både
lørdag og søndag skulle vi gjerne vært flere
å dele dagen med på kjøkkenet og kiosken.
For det var såre bein og trøtte rygger når vi
tok oss tid å kjenne etter utpå kvelden.
Etter at vi også hadde ryddet på plass og
vasket opp etter koldtbordet lørdag kveld,
var det nesten så jeg ikke turde sette meg
ned før jeg var tilbake på rommet jeg hadde
fått tildelt. Det var stor fare for at jeg ikke
ville klart å reise meg igjen og jeg var glad
jeg hadde en seng med en dyne å legge
meg i.

Det å ha et vellykket arrangement er avhengig av den frivillige innsatsen i et lag eller
organisasjon. Har en ingen å til selge pølser
eller koke kaffe, så er det for det første
tapte inntekter, men i verste fall også et tapt
arrangement.

Og det å høre en stemme i pølsekøen si: ”ojsann, eg trur det er fleire Sunnmøringar
her”, uten å være i stand til å lokalisere
hvilken person det kom fra.
Jeg ønsker alle dere steinvenner en flott
vinter. Kanskje vi møtes på Eidsfoss
2011?

Men til tross for såre bein, sliten rygg,
hodet fullt av nye mennesker, inntrykk og
opplevelser, så trives jeg med slik aktivitet.
Forventningene ble innfridd og angsten
forsvant som dugg for solen. Og neste år tar
jeg samme turen på 120 mil t/r for å oppleve
det samme. Jeg gleder meg allerede.
Min oppfordring til deg som leser dette, er
at kanskje du også kan avse et par timer
”til tjeneste” dersom du skal innom likevel.
Eller om du ”bare” vil tilbringe en helg
sammen med likesinnede steinvenner så
tror jeg arrangørene blir veldig takknemlig
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