Mossemesse NAGSDlesse
Et par tusen var det innom , det ser ut til at
dette har blitt ganske vanlig ved dette slutten
- av - septemberarrangementet. Store nyheter
klarte ikke vi a snappe opp . Bortsett fra en
kanskje. Den feite "Valdri sen" til Tore B.
Olsen var av rette slaget - og storrelsen da:
Anatas med "avkuttet" pyrami de-sp iss pa en
5-6 ce ntime ter gjer et visst inntrykk.
Presentasjonen av NAGS og STEIN var
det enighet om at var for darl ig. Den rna bli
bedre pa neste ars NAGS -me sse pa KongsYi nger. Nar det gjelder planleggi nge n av
dette arrangementet sa ser det ut til at den er
god t i rute og vel sa del. Repre senta nter for
arrangorene fra Odal og Rome rike tralet
effektivt gje nnom rnesseomradet, spred te
sine allerede ferdigtrykte plakate r og sikre t
seg mange av messas utstillere og besekende for neste fir. Lurt!

Natrolitt og kalkspat, Trescow/Fritz;e,
Tvedalen. Foto> HIJ.B.

KRYSTALLER
OG
STEINER
FOR SAMLING, SLIPING
OGHEALING
Ring oss pa tlf. 69 25 19 63
og vi sender prisliste.
Eller besek oss i Storgt. 15 i Moss .
Vi har vanlige apningstider,
men tar gjerne imot grupper pa
kveldstid eller helger
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Kongsberg messe
3.-4 . sept.
Heller ikke her var
det mye nytt a registrere . Men det var en
trivelig, sosial og travel messe. Begge dager var det jamnt besok og de handl ende
og byttende i bare norske mineraler var godt
forney d. Srerlig la vi
merke til at det ser ut
til a bli en eket interesse for mikro .
Da Kongsberg geo logiforening for noen Rolf Hansen hadde medfin Beiarn/h essonitt. Foto> HIJ.B.
ar siden satte kravet om
bare "innenriksstein" var ma nge i utgangspunktet skeptiske. Na er dette et aksep tert
fakt um og KOG har fatt den nisjen som var
nod vend ig for a arrangere en fast messe.
Messa har fatt et "vare merke" og det fungerer
utmerket.

Klokker, rasten,
mineraler, bokstotter,
termometere,
penneholdere,
steinknekkere

Det blir
messe i 1995
Samme helg
samme sted
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