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Var forening hadde arsmate pa Vinstra 19.
februar.

10 medlemmer mette, det er ea. en tredjedel
av medlemmene, sa vi ma vel si oss forneyd
med fremmatet.

Det vart ikke noen forandringer i styre eller
lurnemnd sa del er fortsatt slik som det star i
STEIN nr 2 - 99.

I aret som gikk hadde vi 5 medlemsmeter, 3
styremeter og 3 turer. Farste turen var etter et
medlemsmete og gikk til Leinebakkene i
Kvam. Der er det fine krystaller av hematitt,
kvarts, feltspat, monasitt, kalsitt og annet.
Andre turen gikk til Otta, vi skulle opp pa
Pillarguriloppen, men pa grunn av mye regn
vart det ikke noe avo Vi var innom og sa pa
utstillinga til Kjell R. Voldheim og etterpa var
vi pa tipphaugen til A.S.Granitt. I regnet vart
dette en glatt opplevelse. Haugen bestar av
kleber og det er ikke for ingenting at den kalles
sapestein. Tredje turen gikk til Barstad!
Toistadasen der vi var i gamle kleberbrudd og
fann forskjellige mineraler i tipphaugene. Vi
hadde med kjentmann som fortalde om det
som hadde foregatt der gjennom arene. Han
loste oss ogsa til ei fossilforekomst der noen
av oss var sa heldige a finne noen blekksprllt
fossiler.

I september var tlere av oss med pa
steintreffen hos Torgeir Ganno i Lom, den er
det bare a anbefale for aile som liker god mat
og fine lurer. Det er vel ingen som drar derfra
uten noen steiner i sekken.

Noen av planene for sommeren; ny tur til
Byrlld, ny tur til Ottaomradet, tur til Hamar
omri\det for a lete etter fossiler og tur til Opp
da!. Del blir ogsa noen smaturer i nreromradet
i forbindelse med medlemsmetene.

leg har for tiden vondt i ryggen av a sta
beyd over et speilretlekskamera, skal forseke
a ta til et Iysbildeforedrag om stein, mineraler,
bergarter og annet som vi kan bruke b!.a. i
skolene. Pa grunn av at vi tar kulturlilskudd
fra Nord-Fron kommune ma vi preve a ta til
noe for barna. leg vi lie nok heller gatl i fjellet
med en steintung ryggsekk, men i skrivende
stund(3.april) er det kommet ea.15 em nysne
her, sa da kan man likegodt ta noe innearbeid
og hape at det engang i fremtiden skal bli bart
igjen. Skjenner ikke hvorfor dette kvite skal
komme og legge seg pa bakken hver hest, er
det for a beskytte noe mot hammer og meisel
mon tro ? Noen er sa heldige at de har sitt
arbeide under sneen. Vi har et par anleggsar
beidere i foreninga, men av ren misunnelse vii
jeg ikke nemne de fine tingene de to har med
seg og pirrer oss andre stakkarene med.

Vi tar hape pa noen brukbare funn i lapet av
sommeren uten alt for mye mose og lav pa,
ensker ogsa aile likesinnede det samme.

Til minne
Tone Helen Skjerestad dede den 29. februar 2000. Sandnes Steinklubb vii

takke deg for den du var og hva du gav som menneske til aile dine kolleger, tross
din sterkt reduserte helse. Du sto pa, tross din sykdom, du var en inspirasjon for
oss aile. Mineraler og hva du skapte av dem var din store lidenskap og den rede
jaspissen fra Bmnlo var din favoritt. Vi serger ved din familie og Iyser fred over
ditt minne.

Sandnes Sieinklllbb vlleder Hakan Johnsen
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