NAGS STEINTREFF 1999 - Eidsfoss
Etter oppfordr ing fra mange samlere, vii styre t
i AGS sammen med ildsjeler fra geologiforeningene i omradet denne gange n arran gere ei
annerlede s steinmesse . Vi har tydelig sett en
tendens til at mes seutgiftene blir hoyere og
heyere og at arrange rer kvier seg for a ta pa seg
et sa stort arrange ment som de tradisjon elle
NAGS-messene har
utviklet seg til a bJi.
Denn e messa blir
annerledes ! Vi vii prove a
se ke tilbak e til litt av det
gamle og fa steinsamleren i sentrum igjen .
Vi en sker et treff med
mye stein og god tid til
steinprat og sosiale
aktiviteter. Pa Eidsfoss har vi funn et et kulturelt
og tradisjon srikt milje som er skapt for et slikt
treff!
Progra m

Fredag 23.7 .:Vi metes utover ettermiddagen.
Lerdag 24.7.:Steindag og fest pii kveld en .
Sondag 25.7 .:Foredrag med pafelgende
steinturer.

Ste infe sten
Verkshallen og tunet pa det gamle jernverket
vii dann e ramm en for treffet. Vi vii at steinsaml ere skal fa vise fram sine funn side om side
med de profesjonelle utstillere . Arrangerene vii
skaffe en del bord tilveie, men belysnin g, skjetelednin ger, duk og liknende ordn er utstillerne selv
med . STEINFESTEN lerdag kveld arrangere s
ogsa her, ved bredden av Eikern.
Pr iser
Vi legger opp til ei selvkostmesse :
Aile deltakend e enkeltpersoner, familier eller
par kjeper et steintreffpa ss til 100 kr. Dette gir
adgang til heIe arran gementet med blant annet
messe, foredrag, tur og ca. 1,5 meter bord i
verk shallen eller pa annet hevelig sted. Med
forb ehold om plass, kan du fa ytterlig ere 2 meter
bord til en pris av 150 kr. prometer.
Vi vii med plak ater, annonser og gjennom
NAGS hjemmeside http ://home.sol.n o/-rwerner/
rw-home.htrn gjore treffet kjent.

tos

Here deta ljer vii felge, det vikti gste na er fer st
og frem st a fa markert tid og
sted for arran gementet. Omr adet gir rike muJigheter for barn
og voksne til blant annet
badin g og fiske, samt aktiviteter som skjer i Eidsfossomradet. Stedet Jigger dessuten
sentralt til for mange utflukt er
til fjell, hay, funnsteder og
kjente attrak sjoner. Tidspunktet er valgt for a kunne gjore
treffet til en del av ferien .
Prak tiske informasjoner
Vi har av stiftelsen Gaml e
Eidsfoss fatt disponere et
omrade til fricamping. Denne
«steincampen» er gratis og
apen for aile. Det blir ingen
reserve ring er, slik at de fer st
ankom ne far plass til telt, bobil
eller campingvogn .

Det pdtenkte messeomrddet , sett fra Verkshallen i retning mot
Eidsfoss sentrum. I midt en dampbadet , til heyre kraftstasj onen.
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