Drammensmessa den 10.10 '92
Drammen Geologiforening arrangerte messe for 11. ar pa rad. Messa
denne gang var den «lille koselige» i Drammen biblioteks foredragssal. Det er her ca 35 meter med bord, som medferer at messa blir
intim og egenartet.
Vi forsekte de nne gang med utvidet
apningstid, d.v.s. til kl. 18.00. De t viste seg
at de tte ikke var sa vellykket som vi hadde
hapet. Vi tar dette til etterretning og viI
sannsy nligvis fra neste ar ga tilbake til de n
gamle avsl utningstiden, d .v.s . kl. 16.00 .
Beseket var godt. Ca 500 personer var inne
pa de fa timene vi hadde ape nt, Ette r de tilbakemeldingene som ble gitt fra utst illere
virket det som om aile var forneyd, bade
med publikum og omsetni nge n.
Det var lite nytt, men et av DO ' s man gearige medlemmer, som ikke har so lgt pa
me sser pa mange ar, hadde gatt gjennom
kjellere n og fu nnet frem mange fine stuffer
fra gam le forekoms ter. T rengselen rundt

bordet var patagende de ferste timene etter
apn ingen . Her var det mulig a sikre seg en
«k lass iker», for en rime lig pen ge . Likeledes var det en del lokalt fra Drarnmensomradet, men det kunne vert ftere av egne
medlemmer med bordo
Interessen for amatergeologien synes for tsatt a vrere stor. Ca 25 fami lier/personer ba
om a fa innmeldingsblanketter. Om vi ka n
fa halvparten av disse er vi fomoyd .
Vi var forneyd me d are ts messe og haper
at mange finner veien til neste ars messe
som vi av ho lder 2. lerdagen i oktober om
vi far lokalet denne dagen.
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Produksjon og salg av smykker og pyntegjenstander i stein og
solv,
Gravering i stein og andre materialer.
Kurs i steinsl iping og innfo ring i geologi .
Ste inturer i vakkert fjellterreng .
Alt innen maskiner og utstyr for steinslip ing .
Veikro med god hjemmelaget mat.
Rimelig overnatting i forsteklasses hytter.
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