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Forst et GoU NyU Ar till Er alia! Nu kom mer vart varpro
gram med en ny Litofil, som ocksa innehaller en hel del
annat. Jag hoppas att programmet skall vara stimulerande
sa vi rar riktigt manga medlemmar pa vara manadsmoten
och vara utflykter. Pa vara manadsmoten finns tillfelle att
besokavar klubblokal , som nu har rau nya vitrinskap fyllda
med mineral och bergarter, upplagda som en referenssam
ling. EU av skapen har tillagnats material fran Vastrnan
land. Aven en samling over lanskapsstenarna ar tankt,

Det har betyder all vi nu behover stuffer
till vara samlingar. Hor aver!
Nar vi nu gar igenom alit vi har, litteratur,
instrument. verktyg och stuffer, syns beho
vet avail strukturera var verksamhet, vil
ket blir en stor uppgift under arel. Sedan
ell antal ar har vi nyttjat klubblokalerna
endast i samband med manadsmotena,
men vi hoppas all den tidigare "oppet hus"
verksamheten skall komma i gang senare i
var. Styre lsen hoppas all vi nu far aterse
aven nagra av de medlernmar, som alltid
fanns pa manads-motena fO IT. Om ni viII
besoka lokalen annan tid an manadsrnote
na finns under "Meddelanden" sid 3 upp
gift om vart ni vander er.
Var senaste mineralmassa blev som van
ligt succe. Vara farhago r betraffande
ombyggnaden i SI. lIiansskolans gymna
stiksal visade sig overd rivna, Visserl igen
var rnanga saker betydli gt krang ligare
arrangormass igt, en och annan besokare
gick fel, en del incidenter farms. men hel
hetsintrycket blir, inte minst med tanke pa
publiktil lstromnin gen, mycket positivt.
Ayen utstallarna forsakrade oss om all alt
fungerade bra. Det betyder all styrelsen
och rnasskomrnitten beslutat all 1992-ars

rnassa blir i SI. lIiansskolans gyrnnastiksal,
den 3-4/10.
ETT VARMT TACK aile ni, som arbeta r
hart under massan for VAGS.
1991 kom mineraljakten i Vastmanland i
gang sent i avvaktan pa beslut om rnedel.
Det paverkade sakert resultatet. som blev
samre an 1990. Nagra VAGS-are pa pris
pallen blev det inte, men fyra diplom blev
skorden. Las om Mineraljak ten pa sid 28.
1992 kommer sannolikt inte statliga medel
all utga till mineraljakt. Via SGU erfar vi,
all lanen ar positiva till all genomfora
mineraljakt aven 1992. Resultaten fran
tidigare mineraljakter borjar visa sig, var
for lanen viII fortsa tta framledes men med
begransade medel, "ekonomibudget". Se
annons sid 310m Bergslagens mineraljakt
1992.
Fran SARF har infort ell brev fran dess
ordfora nde, Han redoviar en del av de
akt iviteter som SARF arbetar med. Jag viII
naruna ytterlage re ell par saker som kan
komma vara medlemm ar till nytta, Dels
har vi en mycket fordelakti g prenum erat i
on pa tidningen "STEI ". dels kan vi for
manligt kopa boken "Sveriges geo logi fran
urtid till nutid " mycket formanligt.

106




