
Reisebrev

Undertegnede var utsendt representant for
SG til NAGS-motet 07.03.
Ankom Oslo med nattoget, og kortet tiden
med besok i GeoHobby, Jonny Dalene's
mineralfonetning. For en sorlending og
andre tilreisende er det utrolig hva en kan
finne av smAstuffer i hans >rotekasse>.

Ved innkallelsen til landsmotet var det
vedlagt en kartskisse - si det var lett i
finne frem til Veterinarhoyskolen. Et
velegnet sted, og det beste vi hittill har hatt
NAGS'moter pi.
Motedeltagerne fra 12 foreninger med 24
deltagere ble onsket velkommen av Nags'

nye formann, Freddy Egsater, som straks
ba oss til bords til et varmt mAltid, ragu
og ris, i en koselig liten >kantine>.
PA gangen utenfor forhandlingssalen sto
store termoser med kaffe til selwalgt tid
og fri benyttelse under hele forhandlingen
og i >strekk beinal pausen ble det servert
(selvbetjening) herlige, hjemmebakte kaker
og mer kaffe.
Det var l2 punkter pi dagsordnen. Store
diskusjoner og konklusjoner.
Stadig nye ansikter dukker opp pi lands'
motet, og nye bekjentskaper stiftes.
Alle som deltar pi motene bor ha satt seg

inn i saker og ting som skal behandles, for
de kommer. Personlig skriver jeg min egen

rapport lhvem sa hva, svarte den for hvert
punkt og sender det til hvert styremedlem
i Hovedstyret (avstandene er store).
Vi drofter sipunktene og de understrekede
sakene som md styrebehandles til neste
Nags-mote.
Motet ble hevet kl. 20.00 med ptfolgende
kose-kveld for dem som onsket ivare med

- ca 12 - 15 personer. Vi fikk iglen full
oppdekning til kveldsrniltid og koseprat
utover kvelden. Vi hadde det si koselig!
En inderlig takk rettes til vertskap og ar-
rangorer for all gjestfihet med mat. Det
er vel NAGS og Oslo-foreningen den skal
rettes til.

Jeg skulle med nattoget fra Vestbanen
22.20 samme kveld- Hvordan komme dit
i snofoyka i siste liten? Ase Holst sa: -
kom si skal jeg kjore deg-, det ble hektisk
med nedsnodd bil og trafikklys-kjoring
for i ni toget. Heseblesende og med tung
bagasje springer jeg innover Vestbane-
stasjonen og roper: lHvilket spor stAr
nattoget til Kristiansand i?> >Her!1, roper
en annen. Tumler inn i toget. Det var ikke
pust igien! En lurte pi om jeg hadde
astmaanfall og trengte hjelp. Og toget sto,
og sto. Var jeg kommet pi feil tog allike-
vel? Neida, det viste seg at det var forsink-
else pi Ostbanen for reisende som skulle
vestover. Toget satte seg i bevegelse kvart
pi elleve.
Ja, Ase, det skulle vi ha visst. Tung bagasje?

Noen mineraler hadde jeg kjopt, enkelte
hadde jeg fitt - en stor pose av Freddy.
Vel, jeg ankom Kristiansand til holkefore,
og drosjet hjem. Ni skal du rett til sengs!

var tanken. Men - si falt jeg for fristelsen
og ipnet mineralgavene. Det ble >Julaften>
sondag morgen kl. 08.00, 8. mars.
Dere skulle se Freddy's flotte merkelapper.
Den bor trykkes i NAGS-nytt, slik bor det
giores. Frem med lupe og boker, og papir-
haugen vokste, akkurat som pijulaften.
Da alt var utpakket, bide de kjopte, og de
jeg hadde fttt som gaver, hadde jeg pi
bordene 26 nye mineraler, som skal ha
hederlig plass i min 30 m2 rGrotte> eller
>Druserom>, med flere tonn med stein fra
for. Jeg har den store fordel at jeg alene,
disponerer min >Grotte>, og tid som jeg

vil som xteingab. Horer dere om et stein-
ras pi Sorlandet, sier detjegogsamlingen
som har rast i hue pA vertinnen i l. etg.
Dagen derpikom Wollustonitt fraAlf Olav.
Hjertelig takk.
Som >steingal> har jeg aldri solgt et mine-
ral - har den storste glede av 6 gi, som si
mange andre ogsi har, uten A tenke busi-
ness, vi er jo amatorer.

Hjertens hilsen fra
>Elisabeth von Labradoa




