
Den sterste.Roykkvartsstuffen

skjent det er kanskje a ta sterk i, men det var apen
bart at her var det mye folk, - nesten trengsel, da vi
entret messehallen ved tolvtida pa lerdag. Hyggelig a
treffe, - og a bli truffet av folk man ikke kjenner, om
det sa er en litt slev albue mellom ribbena. Sunt er det
ogsa, har vi lest en gang. Altsa trivelig og god stem
ning, men det er det alltid i Moss. Arrangementet var
som vanlig godt og profesjonelt gjennomfort av Moss
og omegn geologiforening. Selv var vi ikke ute noe spe
sielt, bortsett fra "nytt". Det var det lite av, ingen ny
forekomst, ingen sensasjonelle funn. Det hadde selv
sagt vrert hyggelig, men savidt vi kunne observere fant
aile som sekte noe som fait i smak. Noe gaveartikler,
eller akkurat den lille flisa av et mikromineral som fait
rett inn i det lille hullet i systematikksamlingen, "- at det
skulle veere akkkurat her! Gud/Allah/Skjebnen vrere
lovet, og den som tok yare pa det og brakte det, kan
skje av krokete og obskure veier, fra Langtvekkistan
eller fra veianlegget rett rundt svingen til Moss". Vel,
skulle man falle ut i dens lags sterke anfektelser sa var

Den minste. Kontemplasjonen
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Kalsitt, ea 15 x 15 em, Serli Nord Trendelag:

det mulighet til a roe seg ned: Litt Spiritual Integraton
System, for her tar du "tilfert et bredt spekter av spesia
liserte frekvenser og energistrukturer direkte i blokkering
ene". Og videre som om ikke det holder: "Hele spekteret
av manifestasjoner i aile lag behandles samtidig". Det ser
bra ut, ikke sant? Skader ihvertfall ikke, tror vi! Kanskje
noe for sjefen din, eller min.

I ar som ifjor dvelte vi litt ekstra hos Marita og Jan
Sjostrom for igjen hadde de vakre stuffer fra Sarli, Nord
Trendelag, og det vii forundre oss mye om ikke denne
kalsittstuffen ble arets Mossemessestuff. Og kvartsfantast
som vi er kan vi heller ikke sta for disse gigantiske natur
dokumentene, - 40-50 kilo roykkvarts fra samme lokali
tet, nesten uten skader, 6 - 7000 for den sterste, absolutt
. .
mgen upns.

Hyggelige folk fra Iveland frontet et nytt, gjenoppfrisket
opplegg omkring stedets gruvemilje og tilbud om stein
og mineralsamling i kommunen. De erkjente at sist de
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Arets Mossemessestuff?



Arbeid i pegmatittbrudd. (antakelig i 1950
arene. merk helsetreya. red. anm.)

provde sa var det hele for lost fundert, og at det
i lengden ble for sarbart a drive med basis i idea
lisme og frivillig innsats. Denne gangen gar det
formodentlig bedre, stette fra savel grunneiere
som offentlige myndigheter er pa plass i tilstrek
kelig grad. Vi onsker Iykk e til og gleder oss til a
ta mulighetene i bruk. CDen som anbefales pa

Reykkvarts.

Glimm erflak pa turmalinnaler:

det varmeste, kan du bestille fra Nedre Setes
dal Reisetrafikklag, 4660 Evje , tlf.:37 93 41 00.

I det vi er ferd med a plukke opp utstyret vart
ved arrangerstanden, tar vi et sserdeles velkom
ment spersma l: am det er muli g a abonnere pa
disse bladene? Ja! Og sa godt du spurt e om
det , vi har akkurat na et kjempetilbud, 2003 +
2004 for tohundreogfemti kroner, og I + 2 skal
du ta handa med engang sa sparer vi porto , og
na skal jeg hjem og lage ferdig nr.3/03 , og det
tar du i posten om et par uker , - ogsa rna jeg ta
lov til a ta et bilde av dere. Og takk skal dere ha
Charlotte, Maja , Jon , Torill, Herman og David
for at dere gjorde en fin dag heIt perfekt for
meg . ghw
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