Mossemessa 2008
Av Stig Larsen
I år som tidligere år gikk Mossemessa av stabelen den siste helgen i september. Arrangørene
hadde i år valgt å gå tilbake til de tidligere tiders
form for steinmesse. Dette betyr at den alternative delen av messa har blitt veldig redusert og
mineraler og fossiler har igjen fått hovedfokus.

Messefesten på lørdag kveld ble arrangert på
Vandrerhjemmet som ligger som nærmeste
nabo til Mossehallen. Dette var en svært praktisk løsning for de som ønsket å bo der og ikke
hadde bruk for en lang vei hjem. Koselig som
alltid i år også. Masse god mat med tilbehør
og trekkspillmusikk av Einar Bjordam ut i de
små timer. Det er et godt grunnlag for å knytte
steinmessige så vel som sosiale bånd på slike sammenkomster som blir arrangert under
messa.

Mossemessa er bestandig koselig å ha som treffpunkt. Mange av steinfolket dukker innom eller har stand. Nye erfaringer og gamle minner
utveksles sammen med beundring av nyfunn.
Publikum var absolutt til stede i år også. Messa
har et jevnt høyt antall av besøkende som kommer fra hele landet, men hovednedslagsfeltet er
rundt Oslofjorden.
Av nyheter på mineralfronten må spesielt ametysten fra Stange nevnes. Det ble lagt ut noen for
salg på messa i Eidsfoss tidligere i sommer, men
det var virkelig bra materiale som var utstilt på
noen av bordene i Moss.
Det ble i år også arrangert konkurranse om ”messas beste” med klasser for mineralprøve, fossils-

med en nydelig briljant av akvamarin fra Hurum. Messas beste nyfunn ble en korundstuff
fra den klassiske forekomsten i Froland. Denne var funnet av Viktor Strømme i sommer.

Sett av denne helgen til neste høst også. Mossemessa er vel verdt et besøk! En stor takk til
arrangørene som drar dette i gang år etter år.

Besøk:
BOLOGNA
MINERAL SHOW,
6.- 8. mars 2009
STEINTREFF
EIDSFOSS,
17.- 19. juli 2009

Messas beste stuff.
tuff, nyfunn, slipte steiner og stand. Prisen for
messas beste stuff gikk til Lars Erik Høytomt
for en nydelig ametyststuff fra Stange. Jørn
Hansen vant i klassen for fasetterte steiner

Sørlandets Geologiforening
inviterer til

IVELAND
STEIN- OG
MINERALMESSE
IVELANDSHALLEN, IVELAND
20. - 21. juni 2009
Smykker - Gaveartikler - Mineraler - Fossiler
Kafeteria - Tombola - Auksjon - Gruveturer
Mineralbestemmelse - Foredrag om meteoritter
Voksne kr 40,Barn kr 20,Familie kr 100,Gratis adgang med NAGS-kortet
Informasjon:
e-mail: hsbreiv@online.no
Tlf: 924 59 209

VELKOMMEN TIL IVELAND!
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