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Sommerens program
Vi har nu fået sommerens og nogle af efterårets aktiviteter på plads. Vi må
desværre starte med en aflysning, det er turen til Sverige, der ikke bliver til
noget på grund af manglende tilslutning. Ellers er det jo mest udendørs det
foregår på denne årstid, og vi håber at se en masse af jer på turene.
HUSK Hvis det er et problem med f.eks. kørsel, så ring til turlederen eller
et af bestyrelsesmedlemmerne. Der er altid nogen, der har en ekstra plads.

Parti af Røjle Klint på Nordvestfyn

14.
8.-9.
16.-17.
30.
27.-28.

juni_
august
august
august
sep.

:
:
:
:
:

Fossiltur til Mors
Kursus og ekskursion med Per Smed
Stenhuggerweekend
Tur til Nordvestfyn med Henrik Arildskov
Tur til stenmessen i Moss, Norge ?

Fossiltur til Mors
Vi skal igen en tur i moleret på jagt, efter forhåbentlig, flotte og sjældne fossiler. Først skal vi besøge Molermuseet, entré er betalt, derefter vil Henrik
Madsen fra museest følge med os til molergraven i Ejerslev. Henrik kender de
fleste af os fra tidligere besøg og spændende foredrag. Husk Madpakke, tøj til
årstiden, gummistøvler (vigtigt) og noget værktøj. Fossiljagt i cementsten er
hårdt arbejde, så en kraftig hammer og mejsel er nødvendig.
Tid: Lørdag den 14 juni
Sted: Vi mødes ved Feggesundfærgen kl. 10.00
Turleder: Allan Andersen Tlf. 98 91 08 42
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Formandens beretning for 2002-2003
Igen et år præget at mange aktiviteter. 6 gange har vi været på ekskursioner, én
udenlandsk og 5 indenlandske lokaliteter. Vi har i samarbejde med folkeuniversitetet afholdt kurser, i alt tre kurser og en foredragsaften. Vi har afholdt
en stenmesse i Skagen. Tre weekends med workshop i stenhugning er det også
blevet til, samt en ekskursion til en stenhugger, nemlig Stinne Teglhus. Et foredrag om fossiler på Mors har vi også haft, og så har vi selvfølgelig holdt vores
traditionelle Sten på bordet-aften samt vor juleafslutning.
6-7 april
15. april + 2 man.
25. maj
8. juni
20. – 21. juli
10. – 11. august
29. maj – 1. sept.
28 sept.
21. 0kt.
22. okt
26. – 27. okt.
2. – 3. nov
9. nov
10. Dec.
14. jan
11. feb.

Stenhuggerweekend
Folkeuniversitetet: Vulkaner i Oslofeltet incl. ekskursion
Fossiltur til Rørdal
Tur til Karlby Klint
Stenmesse i Skagen
Stenhuggerweekend
Møn og Faxe
Melbjerg Hoved
Folkeuniversitetet: Det danske landskabs dannelse
Sten på bordet
Stenhuggerweekend
Folkeuniversitetet: Juraperiodens aflejringer
Besøg hos Stinne Teglhus
Juleafslutning
Foredrag: Samle mineraler i Namibia / Claus Hedegård
Foredrag: Fossiler på Mors / Henrik Madsen

Som sædvanligt har der været meget varieret deltagelse på vore ture. På nogle
ture har vi været op mod 25-30 deltagere, på andre ganske få. Jeg har forsøgt at
se et mønster i deltagerantal og turenes indhold og emne, men det er ikke lykkedes for mig at se noget mønster og dermed ikke noget fingerpeg om, hvad vi kan
forvente samler mest interesse.
I år gik vor længere tur til Faxe og Møn. Vi forsøger hvert år at arrangere en
længere tur, hvert andet år til udlandet og de andre år indenlandsk. Vi havde en
helt fantastisk tur under Tommys ledelse. I øvrigt synes, jeg vore ekskursioner
generelt er meget hyggelige, og på nær ganske få undtagelser, i strålende sol.
De aktiviteter, som der tilsyneladende har været meget interesse for, er vore
stenhugger-weekender. Disse dage er ikke egentlige kurser, men mere betegnende workshop, hvor vi mødes og hugger sten og hygger os i larm og støv og
meget hårdt arbejde. Jeg kan fortælle, at til næste stenhugger-weekend d. 3.-4.
maj er der allerede 12 tilmeldte.
Fortsættes næste side
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Heldagstur til Nordvestfyn
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Godt nyt for de fossilinteresserede

Nordvestfyn rummer mange spændende geologiske lokaliteter med kvartære
og tertiære lag. En af de mest kendte er Røjle Klint, der når en højde af
omkring 40 m. Skråtstillede lag af istidsaflejringer fra Elster, Saale og
Weichsel veksler med udskridende plastisk ler fra såvel Paleocæn som
Eocæn.
Det sorte Tellina-ler, som formodentlig stammer fra Elster, er særlig
markant i klintens vestlige ende, hvor der også er smukke “lakridskonfektlag“
fra Oligocæn.
Strandens stenselskab er mangfoldigt og spændende. Ud over mange typer af
ledeblokke er der mulighed for at finde fossilførende løsblokke som f.eks.
Katholmblokke, lerjernstenskonkretioner samt calcit i form af silkespat.
Klinten ved Øxenrade består af limonitsandsten med talrige stenkerner af
især muslinger. Aflejringen, der formodes at være øvre Oligocæn, minder
meget om de tilsvarende lag ved Hundshage ved Snaptun. Sandstenen findes
både faststående i klinten og som løsblok på stranden. Den er porøs, så det
er nemt at udtage hele fossiler. Desværre er faunaen ikke nærmere
undersøgt, men den hyppigst forekommende musling er en Glycimeris-art. En
helt igennem fin lokalitet for fossil-interesserede.
Husk en solid madpakke,en god hammer og rigelig med indpakning til de forhåbentlig - mange fine fund.

Vokslev Kalkgrav med den „berømte“ Kridt- Tertiærgrænse

I januar 2003 inviterede Nordjyllands Amt til en debat om, hvordan man kunne
udvikle bl.a. friluftslivet i vores amt. Man kunne deltage i høringer og indsende
forslag samt debattere på internettet.

Tid: Lørdag den 30 august kl. 10.30
Sted: Vi mødes på P-pladsen umiddelbart øst for den gamle Lillebæltsbro
Turleder: Henrik Arildskov Tlf. 96 78 11 87

Bestyrelsen tog opfordringen op og gjorde i et brev opmærksom på, at de fine
geologiske lokaliteter, som indgår i Amtets geologiske cykelrute, efterhånden
trængte til en grundig oprensning. Som de var nu, var der ikke meget håb om at
kunne arbejde i skrænterne og finde fossiler. Dels var de groet til af ’skæmmende
botanik’, dels ligger mange færdigundersøgte brokker i vejen og spærrer for
adkomsten.

Tur til stenmesse i Moss, Norge ?

Vi mente, der ville være en overkommelig gevinst at hente ved blot at genoprette disse lokaliteter. Både turister og lokale interesserede ville begynde at
komme der igen.

Da vores tur til Sverige tidligere på året blev aflyst, arbejder vi i øjeblikket
med en „erstatningstur“ nemlig en tur til stenmessen i Moss. Vi har jo tidligere besøgt geologiforeningen i Moss, som gav os en fantastisk modtagelse
og ikke mindst en oplevelsesrig tur til Norge. Da det er denne forening der
arrangere messen, kunne det jo være sjovt med et gensyn.
Mere herom i næste nummer af Stendyngen. Messen er d. 26.-27.-28. sep.

Det er en glæde for os at kunne fortælle nu, at Amtet har taget opfordringen
seriøst og i et brev til os lovet at genoprette lokaliteterne i løbet af foråret 2003.
Og NU er foråret jo kommet, så lad os med jævne mellemrum tage ud og tjekke,
hvad der sker!
Det drejer sig om Kridtlokaliteterne Ellidshøj og Skillingbro, samt om den specielle K/T lokalitet Vokslev. Hvis I ikke kender stederne, kan I finde brochuren
med kortangivelser på bibliotekerne. Eller spørg en fra bestyrelsen.
God fornøjelse med fossiljagten – lad os høre, hvem der finder noget interessant først!
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Spændende foredrag om at
samle mineraler i Namibia.
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Naturkræfterne deroppe er noget for sig: Vi så minebyen Qullissat, som nærmest blev skyllet væk af en enorm flodbølge fra et stenskred. Heldigvis var
byen ikke længere beboet – indbyggerne blev mod deres vilje befalet at flytte
derfra efter minens nedlæggelse i 1972. Netop under Joans og Poul Eriks rejse
afholdtes en 30-års mindedag for de tidligere beboere. Og vi så ’de brændte
fjelde’, hvis røde farver skyldes selvantændte brande på grund af svovlforbindelserne i stenene, som blev aktiveret ved skred.
Poul Erik og Joan havde medbragt en mængde litteratur om Grønland og genstande deroppefra: sælskind og produkter herfra, bl.a. en fin taske, Joan selv
havde syet; fine udskårne smykker, sten og mineraler af forskellig slags, og
meget andet. Og brændevinen trukket på kantlyng vakte stor begejstring, især
da der blev budt af den!
Tak for et flot arrangement. Når man en gang kommer til en større formue, vil
Grønland være en oplagt måde at øde den på!
Susanne

Velkommen til nye medlemmer
Helle Kjærgaard Frederikshavn
Birthe Rugholm Frederikshavn
Brian Jacobsen Støvring
Claus Hedegaard

Om at samle mineraler i Namibia. Foredrag v/Claus Hedegaard, Ph.D
Kort efter nytår, den 14. januar, mens det endnu kun var til indendørs stensysler, arrangerede Stenklubben foredrag med den energiske mineral-jæger
og –handler Claus Hedegaard. Det fandt sted i Folkeuniversitets bygning, da
FU og vi var gået sammen om arrangementet (og også deltes om økonomien).
Det var ikke så lidt, Claus kunne fortælle om landet – foredraget kom til at
handle om både mineraler, geografi, historie, botanik og al mulig andet.
Fortællelysten var stor, og det var de tilstedeværendes nysgerrighed også –
det var de færreste af os, der kendte særlig meget til Namibia (faktisk var vi
vistnok helt blanke alle sammen, men det blev vi ikke ved med at være!).
Namibia er næsten 20 gange så stort som Danmark, det betyder en hel del,
når man lander i Sydafrika og skal helt op til nordenden af landet! Det meste
er ørken og savanne, med lidt landbrug nordligst. Nogle steder regner det
aldrig, så plantevæksten er meget sparsom: spredte agaver og ’quiver trees’.

Stenklubbens stensav
og slibemaskine
kan lejes af medlemmer i perioder på to uger ad gangen
Priserne er: Stensav 100 kr., slibemaskine 50 kr.,
slibebåndene 20 kr. pr. stk. (korn 400 og 600).
Klubben har også en poléremaskine.
Interesserede kan kontakte Poul Erik Friis, tlf. 98 96 34 31.
Klubbens mikroskop forefindes ved møderne i Kulturhuset i Hjørring, men
kan lejes for 100 kr. for 14 dage. Ønsker om at leje mikroskopet rettes til
Allan Andersen, tlf. 98 91 08 42. Mikroskopet skal afhentes.
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Nogle af de mineraler, Claus går efter, køber han; andre finder han selv. Når
man lever af det, skal man jo gerne have lidt sikkerhed for succes. Han ’har’ et
specielt sted, hvor han kan finde meget fin rosakvarts, som efter hans mening
handles alt for billigt. – De gode store stykker er det nemlig en vanskelig kunst
at få fat i, da de ligger blandet op i meget hvid kvarts.
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Foredrag om fossiler på Mors.

I Tsumeb i det nordøstlige Namibia befandt de mineraler sig, som tyskerne
kom efter oprindeligt, og jernbanen blev udelukkende bygget for at fragte dem
af sted til den nærmest mulige udskibningshavn (som de også byggede) –
jernbanen blev 800 km lang, hvilket må være et bevis på den meget store
rigdom, siden det kunne svare sig. Det særlige ved denne forekomst var, at der
på grund af skiftende grundvandstande gennem tiderne havde dannet sig hele
3 sæt mineraliseringszoner. Den meget komplekse kemi i dette ene malmlegeme afstedkom mellem to og trehundrede forskellige mineraler! De vigtigste var germanium (som nævnt tidligere), kobber, zink og bly, men som et
’biprodukt’ fandt man også mange dioptas- og azuritkrystaller af utrolig flot
kvalitet. Fra miner i nærheden kom der fantastiske turmaliner, specielt den blå
turmalin med en grøn tone var i høj kurs.
Vi hørte om minearbejdernes lidet misundelsesværdige arbejdsmiljø – op til
1650 m under jordoverfladen ved en temperatur på 45 grader og 100% luftfugtighed! En – meget forståelig – strejke en gang i 1990’erne afstedkom, at
minen blev fyldt med vand, strømmen blev kappet, og pumperne ødelagt. Siden da er den ikke genåbnet, men Claus var meget heldig og nåede at komme
ned og kigge!
Han havde nogle prægtige eksemplarer af sine krystaller med, som vi kunne
holde og beundre. Vi fik syn for sagn og måtte tro på, at dette land er noget helt
særligt i den henseende.
Susanne

Messekalender 2003
10.-11.
14.-15.
6.-7.
26.-28.
10.-11.
25.-26.
31.-2.
15.-16
6.-7.

maj........................................................ Brøndby-Hallen
juni....................................................... Kopparberg, Sverige
september.............................................. Ry
september............................................. Moss, Norge
oktober.................................................. Næstved
oktober.................................................... Assentoft
oktober / november............................. München, Tyskland
november.............................................. København
december............................................. Hamburg, Tyskland

Fra den flotte samling af calcitkrystaller på Molermuseet

Stenklubben havde d. 11. februar arrangeret en foredragsaften på Vejgård Bibliotek med titlen: Fossiler på Mors. Henrik Madsen fra Molermuseet på Mors
er altid en oplevelse.
Henrik er meget engageret og fortalte levende og viste billeder af sine mange
fossilfund fra moleret.
Henrik gav os mange eksempler på sin store viden om fossilerne fra området,
idet han hele tiden sammenlignede de fossile fund med nulevende arter. Jeg
synes, denne sammenligning var med til at gøre foredraget særdeles levende,
og samtidig er Henrik en god fortæller og er i besiddelse af en dejlig form for
humor.
Fra tilhørerne kom der mange spørgsmål, som Henrik besvarede med lærerige
og uddybende eksempler. Alt i alt en dejlig aften, som følges op af et besøg på
Mors lørdag d. 14. juni (Se omtale andetsteds i bladet)
Desværre var fremmødet til foredraget ikke så stort, som vi kunne ønske;
mange stenklubmedlemmer gik glip af en god, lærerig aften ved ikke at deltage.
Poul Erik
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Geologisk tur til Grønland
Ved generalforsamlingen fortalte Poul Erik om sin og Joans
deltagelse i turen til Diskobugten med Erik Schou Jensen
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Mange forskellige befolknings-stammer og indvandrer-grupper bebor landet, fortrinsvist i den nordlige ende. Især har en lille indvandring af tyske
missioner over en kort periode i 1800-tallet haft betydelig indflydelse. Den
ser man endnu på by- og gadenavne i landet, jernbaneanlægget og minerne.
En pudsig detalje er den gamle damptraktor kaldt Martin Luther, som står
midt i ørkenen – den kom aldrig til at fungere under disse specielle forhold.
Og rundt om i småbyerne finder man stadig lokaler udsmykket med billeder
af Bismarck!
Det var selvfølgelig de rige råstof-forekomster, tyskerne var ude efter: Dels
var der øer ud for kysten fyldt med guano-gødning fra de mange havfugle,
dels havde man fundet et meget sjældent mineral, Germanium, som kunne
bruges i industrien til halvledere (det var før chippens tid), og endelig – det
vigtigste – diamanter!
Over et enormt område i sydvest – ned mod Sydafrika – er der store forekomster af diamanter. MEN: Det er forbudt for private at handle med diamanter
eller udføre dem. Adskillige har henslæbt mange år i fængsel på grund af den
forseelse, og derfor havde Claus ikke villet have noget med den side at gøre.
Endelig er landet berømt for sine mange og store forekomster af meteoritter.
Der Hoba-meteoritten er verdens største og er fundet her. Fra et område på
størrelse med Fyn er der fundet flere hundrede tons jern/nikkel meteoritstykker
(fra Gibeon-meteoritten).
Fortsættes næste side

Nogle af de flotte ting Poul Erik Og Joan havde med hjem fra turen

Foredraget var usædvanlig veloplagt og grundigt forberedt, og det var meget
synd, at ikke flere medlemmer var til stede, da der her var virkelig god mulighed for at blive klogere på Grønlands natur og historie. Poul Erik fik også flettet
beretningen ind om Alfred Wegener, meteorologen, der som den første formulerede idéen om ’de flydende kontinenter’, og som var deltager i flere af de store
grønlandsekspeditioner.
De mange superflotte billeder blev vist med fremviser på skærm i stort format,
og der var både fokuseret på geologi, botanik, hav og is – især billederne af
isbjergene på vej ud mod havet var enestående, vi kunne godt forstå, at man
ikke kunne blive træt af at fotografere dem. Man fornemmede den fantastiske
stemning fra stederne. Men det forbløffede også, at der faktisk er så rig en flora,
om end i små størrelser.

Tilbehør til slibning
Vi har slibemaskiner, tromler, vibratorer, stensave
Vi har slibepulver, rå sten, sten i skiver, rå rav
Vi har indfatninger, både forsølvede og sterlingsølv
Vi har arbejdende værksted, ravmuseum m. fossiler

Vi sender gerne katalog over maskiner og tilbehør

Ravsliberen i Skagen Aps
Frants Kristensen
Sct. Laurentiivej 6 (v. Skagen Museum)
9000 Skagen Tlf. 98 44 55 27
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Tur til As Hoved
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Referat af generalforsamling tirsdag den 11. marts 2003
i Kulturhuset, Hjørring

Indtryk fra generalforsamlingen, der var stor søgniung ved det amerikanske lotteri

Frokost under klinten ved As Hoved

I alt 13 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Følgende bestyrelsesmedlemmer var til
stede: Poul Erik Friis, Allan Andersen, Tommy Sørensen, Britta Andreasen og Susanne
Schmidt.
Formanden bød velkommen.

Lørdag d. 12. april begav foreningen sig af sted på årets første ekskursion. Vi
satte kursen mod Juelsminde, nærmere betegnet As Hoved.
Ved afgangen fra Hjørring var vejret lidt koldt og fugtigt med enkelte regndråber, men efterhånden som vi nærmede os Midtjylland, blev vejret bedre og
bedre med sol og rimelige temperaturer.
Ved herregården Palsgaard havde vi sat turlederen Hanne Glassau stævne.
Hanne har tidligere været ansat på Palsgaard, som fabrikerer emulgatorer og
stabilisatorer til fødevareindustrien. Hanne kender derfor området. Hun viste
os først rundt i parken ved slottet. I parken står der mange sjældne træer og
planter, som vi kunne gå rundt og nyde.
Efter et kortere besøg i parken gik turen mod stranden. Det er forbudt at køre
ad markvejene til stranden, så vi fik en rask spadseretur på ca. 3 km. en tur i en
meget flot og frodig natur med udsigt over mark og fjord.
Fremme ved stranden startede sten- og fossiljagten. Snart var det lille selskab
optaget af jagten, og alle gik med øjnene rettet mod strandens sten og lerskrænterne langs stranden.
Desværre var fundene ret begrænsede, men min rygsæk var nu betydelig
tungere på vejen hjem end på vejen ud. 3 km. med 10-15 kg ekstra i rygsækken
kunne nok mærkes.
Men med den smukke natur og den friske luft og gode selskab af klubmedlemmer var belønningen tilstrækkelig til også at slæbe de mange kg. tilbage til
bilen. Havde Stenklubben ikke arrangeret en tur til As Hoved, så havde jeg
ganske sikkert aldrig fundet frem til dette dejlige stykke Danmark. Tak til
Hanne for et fint arrangement.
Poul Erik

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Ib Hansen til dirigent. Han erklærede generalforsamlingen lovligt varslet.
Indkaldelse og dagsorden var trykt i ’Stendyngen’ nr. 1, januar 2003. Der var ingen kommentarer til dagsordenen.
Ad 2. Fremlæggelse af formandens beretning
Hele formandens beretning bringes side 17
Her skal blot nævnes, at Poul Erik især fremhævede de meget varierende antal deltagere til
klubbens arrangementer, ophøret med at afholde stenmessen, de gode erfaringer med stenhugningsaktiviteterne, samt glæden over bladets gode kvalitet.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt og hyggeligt samarbejde.
Kommentar: Judi Møller mente, det ville være synd, hvis arrangementet ’Sten på bordet’ ikke
længere skulle holdes pga. for få deltagere. Vi blev enige om at prøve at forny arrangementet.
Formandens fyldestgørende beretning blev herefter godkendt.
Ad 3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab
Årsregnskabet, som var kopieret, blev omdelt til alle og gennemgået punkt for punkt af Allan.
2002 viste et overskud på kr. 3.215. Det særskilte regnskab for messen, som gav et pænt overskud (kr. 11.275), blev derefter gennemgået. Da messen ikke afholdes i 2003, må der udvises
stor påpasselighed med udgifterne. Aktiviteter eller andre muligheder for indtjening må overvejes.
Fortsættes side 16
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Referat af generalforsamlingen (fortsat fra side 7)
Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet, som var revideret og godkendt af revisorerne. Det
og messeregnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
Regnskaberne vedlægges i protokollen.
Ad 4. Forslag fremlagt af bestyrelsen
Se under punkt 6.
Ad 5. Indkomne forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen fra medlemmer.
Ad 6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse for alle medlemstyper. Forhøjelsen er ikke voldsomt stor, men skønnes vigtig – også under hensyntagen til den strammere økonomi. I foreningens tid er kontingentet steget én gang. Med henvisning til vedtægternes §4 om størrelsesforholdet mellem de enkelte medlemstyper blev følgende kontingenter foreslået: Enkeltpersoner: kr. 150; pensionist, studerende og unge under 18 år: kr. 100; par: kr. 225; pensionistpar:
kr. 150.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg var: Orla Thomsen, Britta Andreasen, John Pedersen og Allan Andersen. Orla ønskede
ikke genvalg, de tre øvrige var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog Erik Arentsen, Aalborg,
som nyt medlem samt genvalg af de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer. Der blev ikke stillet
øvrige forslag, og de nævnte personer blev derfor valgt til bestyrelsen.
Ad 8. Valg af to bestyrelsessuppleanter
Som suppleanter blev Hanne Glassau og Inge Marie Lunden valgt.

Kursus og ekskursion:
Ledeblokke i Nordjylland ved Per Smed
Når vi amatør-geologer siger ’Per Smed’, tænker vi på en bestemt bog, før vi
tænker på personen. Den bog, der hentydes til, bliver nemlig brugt meget
flittigt af os, der gerne vil lære om ’Sten i det danske landskab’. Bogen
indeholder utrolig megen viden om mineraler, deres sammensætning i stentyperne og især i ledeblokkene. Nu har vi chancen for at modtage denne
viden fra forfatteren selv!
Per Smed har beskæftiget sig med istidsforskning siden sit specialearbejde
under studietiden.
Fredag aften den 8. august fra kl. 19.00 til ca. 2100 får vi den teoretiske
del af arrangementet med gennemgang af udviklingen inden for ledeblokforskningen samt fremvisning af særlige ledebloktyper. Medbring lup og Per
Smeds bog „Sten i det danske landskab“, hvis I har den, samt eventuelt sten
og ledeblokke, I ønsker bestemt. Husk kaffe.
Sted: Kulturhuset i Hjørring.
Og om lørdagen den 9. august tager vi på en heldagstur til stranden ved
Hirtshals, hvor forekomsten af store flotte sten er helt speciel. Per Smed vil
sammen med os undersøge stranden for spændende sten og lære os at skelne
bjergartstyperne fra hinanden.
Samkørsel i privat-biler. Husk: praktisk tøj, madpakke, lup og stenbøger.
Sted: Vi mødes kl. 10.00 på P-pladsen ved stranden lige nord for Hirtshals Campingplads på Kystvejen - indkørsel til P-pladsen fra rundkørslen.
Af hensyn til Per Smed, som kommer rejsende fra Birkerød, vil vi undtagelsesvis gerne bede om jeres tilmelding -senest 1. august- til Susanne
på Tlf. 98 18 53 66, eller et andet bestyrelsesmedlem.

Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Frants Kristensen og Anders Mortensen var villige til genvalg og blev valgt som hhv. revisor
og revisorsuppleant.

Stenhuggerweekend

Ad 10. Eventuelt

Vi fortsætter med endnu en omgang stenhugning. Medbring selv sten og værktøj, for begyndere er der mulighed for at låne, da stenklubben har indkøbt lidt
fælles værktøj.

Der var ingen kommentarer fra salen.
Bestyrelsen omdelte et spørgeskema i håb om at få nogle tilkendegivelser tilbage på nye
interesseområder, turforslag og aktiviteter i øvrigt, således at medlemmernes ønsker kan blive
tilgodeset, og bestyrelsen i sin planlægning kan ramme behovene så godt som muligt. For at
spare porto vil dette skema også blive omdelt ved førstkommende arrangementer.
Herefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet.
/Susanne Schmidt, sekretær

Max. 18 deltagere (først til mølle). Øvrige kan komme på venteliste.
Tid: Weekenden den 16-17 august kl. 9.00
Sted: Hos Joan og Poul Erik Friis, Ugiltvej 758, Hjørring
Pris: 200,00 kr. til dæknig af fællesudgifter (morgenmad, strøm, værktøj)
Tilmelding: Senest 1. august til Poul Erik Tlf . 98963431
Fortsættes næste side
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Fortsat fra side 17

Kurserne i folkeuniversitets-regi er efterhånden meget søgte. På de seneste kurser har der vist været tilmeldt mellem 25 og 30 personer, hvilket jeg synes er
meget flot. Ikke alle tilmeldte er stenklubmedlemmer, men rigtig mange nye
medlemmer er kommet til via disse kurser. Hvordan fremtiden med disse kurser
vil komme til at forme sig, er uvist. Regeringen har igen skåret på tilskud til
kursusaktivitet, og samtidig har SAS nedlagt den sene aftenafgang fra Aalborg
til København, så underviserne får svært at nå hjem og passe deres arbejde
dagen efter et kursus.
I vinterperioden forsøger vi hvert år af finde nogle spændende foredragsholdere. I år har vi haft Claus Hedegaard, som fortalte om at samle mineraler i
Namibia. Det var i hvert fald titlen på foredraget, og det fik vi også en masse at
vide om. Men Claus er en meget spændende personlighed, som kunne berette
om mange andre oplevelser.
Henrik Madsen fra Molermuseet på Mors kom og fortalte om fossilsamling i
moleret. En meget spændende aften, bare synd, at ikke flere fandt vej til arrangementet.
Men bingospillet til vor juleafslutning er en sikker deltagermagnet. Jeg ved
selvfølgelig ikke, om det er spillet, der trækker eller, om det er det hyggelige
sociale samvær over gløgg og æbleskiver, der er den reelle topscorer, men traditionen tro er arrangementet godt besøgt.
Efterårets aktiviteter plejer vi at starte med en aften Sten på bordet, hvor man
præsenterer sine fund siden sidste år. I år flyttede vi arrangementet fra Aalborg
til Hjørring i den tro, at flere ville møde op i Hjørring, men det var nu ikke
tilfældet.
Stenmessen i Skagen blev gennemført som sædvanlig – og sædvanen tro kom
der også dette år publikumsnedgang i forhold til året før. Besøgstallet er nu så
lavt, at bestyrelsen har besluttet at aflyse messen i 2003. Vi mener simpelt hen
ikke, vi kan forsvare at sælge stande til udstillere og byde på så få besøgende.
Jeg husker ikke helt besøgstallet, men det ligger nu så lavt som omkring 400 i
alt på 2 dage, det er for lidt.
Vi har derfor valgt at aflyse, med mindre vi kunne finde et egnet lokale på eller
i nærheden af havnen. Det er ikke lykkedes. Vi håber på at kunne komme tilbage næste år, men er dog så realistiske, at vi også ved, at publikumsinteressen
er dalende overalt.
Det er ikke blot en hyggelig og sjov weekend, vi siger nej til, desværre går vi
også glip af en temmelig stor indtægt til klubben.
Vort blad, Stendyngen, synes jeg vi kan være stolte af. Det har fået et flot udseende og et informativt indhold, både om foreningens aktiviteter, men også om
aktuelle geologiske emner.
Til slut vil jeg gerne rette en tak til foreningens bestyrelsesmedlemmer for endnu
et år med en formidabel indsats. En bestyrelse, der altid er villig til at påtage sig
opgaver, altid fuld af ideer og kreative tanker og ikke mindst, altid kommer med
højt humør og smil på læben. Tak for endnu et godt år
Poul Erik Friis
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Formanden har ordet:
Foreningens ordinære generalforsamling er afholdt. Et nyt bestyrelsesmedlem
blev valgt ind i bestyrelsen, og vi ønsker Erik Arentsen fra Aalborg velkommen.
Vii glæder os meget til det kommende samarbejde.
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke det afgående medlem Orla Thomsen
for et fortræffeligt samarbejde i bestyrelsen. Heldigvis forholder det sig således, at de fleste bestyrelsesmedlemmer er med i flere perioder. Dette gælder
også for Orla, og vi har gennem årene nydt godt af Orlas store viden og gode
humør.
For første gang har vi set os nødsaget til at aflyse en tur på grund af for få
tilmeldinger. I alt syv personer incl. turleder og bestyrelsesmedlemmer har tilmeldt sig årets udenlandstur til Siljan. Jeg har en holdning til, at ture med tilmelding skal være på min. 10-12 deltagerr for at blive gennemført. Vi vil på det
næstkommende bestyrelsesmøde diskutere, hvad den manglende interesse kan
skyldes. Muligvis er 5 dage i forbindelse med Kr. Himmelfartsferien for lang
tid, muligvis er afstanden til Siljan for stor, måske er lokaliteten ikke tilstrækkelig spændende, måske er prisen ikke tillokkende, eller der kan være helt andre
årsager.
Bestyrelsen er meget interesseret i at modtage tilkendegivelser fra medlemmerne om, hvilke aktiviteter de ønsker sat på programmet, og hvilke aktiviteter
man evt. synes er unødvendige. Har du en ide eller et forslag til aktiviteter,
bedes du give bestyrelsen et praj, f.eks. ved at svare på det spørgeskema, som er
vedlagt dette blad, eller udfylde den formular der er på vores hjemmeside. Jeg
vil derfor opfordre alle til at svare og tilbagelevere skemaet, så bestyrelsen får
mulighed for at tilpasse aktiviteterne til medlemmernes ønsker.
Stenhugning er i øjeblikket en ”sikker” aktivitet. Til weekenden d. 3. – 4. maj
har vi max. antal tilmeldinger. Det er dejligt at opleve den store tilslutning. Det
er både ”gamle” huggere og nye, så jeg håber på endnu en hugge-weekend med
mange oplevelser, stort engagement og højt humør.
Poul Erik Friis
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Frisk forårstur til det Østjyske
Den store sten på vejen til As Hoved

Stenhuggerne varmer op

Hanne har fundet en „lille“ sten

Fra det naturskønne område ved As Hoved nær Juelsminde

Inde i bladet

Allan kan aldrig få det stort nok

Britta er synlig tilfreds

Program for sommer og efterår
Foredrag: Mineraler i Namibia
Foredrag: Fossiler på Mors
Turen til As Hoved
Nyt for fossilinteresserede
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