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Geologiens Dag ved
Ebeltoft Færgehavn.
Der varmes op til at
modtage de mange
(ca. 60) gæster.
Foto: SBA.
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Klubbens ture og arrangementer i 2016
Stand på Seniordagen
KlostergadeCentret, Aarhus

08.04.

Referat, september 2016
16.04.

15 pers.

Klintebjerg
Sjællands Odde
Turreferat, september 2016

05.05. - 14.05
10 dage

16 Pers.

Nord-Yorkshire
England
Turreferat, september 2016

04.06.

10 pers.

Sangstrup Klint
Turreferat, september 2016

02.07.

15 pers.

Sommerudflugt
Årø i Årøsund
Turreferat, september 2016
Stand hos
Flintsmeden på Mols

24.07.

Referat, september 2016
13.08.

32 pers

Molstræf

02.09. - 04.09.
3 dage

17 pers

Misburg + Istidsmuseet
i Flensburg

Turreferat, september 2016
01. + 02.10.

Hasselagermesse
Referat, september 2016

15.10.

24 pers.

Hornum/Bjørnstrup
Grusgrav
Turreferat, september 2016
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Turreferat: Efterårets tur til Hannoverområdets
kridtforekomster
Af Jytte Frederiksen

Siden 2000 har Linda så godt som hvert år arrangeret en tur til Höver og
Misburg. Når vi er mest heldige, lykkes det at aflægge begge steder besøg. I
år måtte vi vælge, fordi begge virksomheder nu kun tillader besøg om lørdagen. Det blev så Misburg. Vores faste hotel i Höver var blevet til asylcenter.
Men det nye logi i Sehnde og den nye græske restaurant var glimrende valg.
Vi kom til en by på størrelse med Frederikshavn, med jernbane og natteliv.
Indtil 1981 var byen hjemsted for en omfattende minedrift. Fra undergrunden har man hentet kaliumklorid og fremstillet kaligødning. Et taffelbjerg af
fyldjord fra produktionen fylder godt i landskabet endnu.

Taffelbjerg af fyldjord fra Kaliwerk Friedrichshall.
Foto: Gerd Fahrenhorst
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Ankomst og indkvartering foregik ved Lindas mellemkomst næsten smertefrit, selvom der trods alle aftaler var en seng for lidt. Aftensmaden blev indtaget lige i nærheden, og mens mørket sænkede sig sad vi i hotellets gård og nød
varmen og hinandens selskab.

Spændte deltagere parat til afgang.
Næste morgen fulgte vi med stigende spænding chaufførernes forsøg på at
finde Lohweg 32, hvor vi skulle melde os. Mens Linda ordnede formalia,
funderede vi igen over udsmykningen af den gamle fabrikshal fra 1899.
Navnlig gavlens 2 Davidsstjerner falder i øjnene. Af ukendte grunde har de
to stjerner overlevet nazisternes perverterede brug af det ældgamle symbol.
Anderledes gik det som bekendt med det hjemlige Carlsbergs soltegn, svastikaen eller hagekorset som forsvandt fra flaskerne - dog først i 1945. Som kulsoen i romanen Gøngehøvdingen så klart siger det: ”Man kan jo ikke vide,
hvem man skal holde med, når man ikke ved, hvem der vinder krigen”.
Med papirerne i orden gik det så det sidste stykke vej til Grube Teutonia
Nord. Med jernbanen på den ene side og et overdækket transportbånd på
den anden. Vi fik lige et uventet kig ned over en sidekanal til Mittellandkanal
med store skibe til transport af cement, og så gik vi ellers i gåsegang ned til
de udstrakte kridtmarker.
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Stien langs det lange transportbånd fører ned til selve kalkgruben.
Mange timer senere kneb vi os sammen i det mest skyggefulde hjørne af
hotellets gård og begyndte den frydefulde udpakning. Rå mængder af søpindsvin og belemnitter fyldte godt. Kræs som solsvampe, ”ammonit
låg” (aptycher), hajtænder med sidetænder, enkeltkoraller, kæmpe
muslinger, ”øjesvampe”, nautiler og meget andet blev beundret inden spisetid. Igen måtte vi opgive at afgøre om graven i Misburg eller den i Höver er
mest lønsom for os fossilsamlere.

En del af dagens store
fund fra Campanienlagene.
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Om søndagen blev der tid til en afstikker til Eiszeit-Haus i Flenburg. Den
forhenværende hestestald rummer en flot samling af fossilførende blokke,
især opsamlet af lokale samlere i omegnen af Flensburg. En heftig regnbyge
skyllede støvet af bilerne, som inden det blev mørkt læssede os af med pik
og pak.
I de 16 år, der er gået siden den første tur til Hannoverområdet, er der vel
forsigtigt anslået solgt mere end 250 ”billetter”. Hvor mange kilo fossiler,
det har resulteret i, er der ingen der ved. Men jeg tør godt gætte på, at både
veteraner og novicer på denne tur er parat til at tage af sted igen. Vi siger
tak til både Linda og Kaj og Hans, fordi de tog sliddet med de mange praktiske detaljer, som vi næsten ikke skænker en tanke, mens vi er optændt af
jagtens rus. Men når besindigheden indfinder sig igen, og vi sidder med
værktøj og vand og renser fossiler, kan I være vis på, at vi tænker på jer
med taknemmelighed.

Michael Bak
Collector of Fine Mineral Specimens
I øjeblikket masser af fine og sjældne mineraler til salg fra
min samling (tidl. Claus Hedegaard) – bl.a.:
●
●
●

Mere end 50 forskellige zeolite-mineraler
Malachite, Azurite, Cerussite fra Tsumeb, Namibia
Sjældne mineraler fra hele verden

Overvejer du at sælge din samling ?
Med kontakt til samlere og forhandlere i USA og Europa
kan jeg tilbyde dig den bedste pris for din samling af fine
mineraler og gode enkeltstykker.
Kontakt Michael for en vurdering og et tilbud
Altid kontant betaling

Kærdalen 16 – 3660 Stenløse – Tlf. 23 21 15 43
michaelbak@worldofminerals.dk
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Turreferat: Da isen forsvandt - tog Jysk Stenklub på indsamlingstur til Års
Af Jytte Frederiksen
Naturhistorisk Museum i Aarhus har for tiden en udstilling med titlen ”Da
isen forsvandt”. Med tekniske kneb har man skabt landskaber, som bringer
en tilbage til et helt andet landskab, end det vi kender som Danmark i dag.
Det er gjort vældig godt. Det var næsten et sådant landskab, vi gik ind i, da vi
mødtes oppe i Års midt i oktober - med tunge skyer, blæst, sandfygning og
aflejringer af vandtransporterede sten fra nær og fjern.

I grusgravens væg ses vekslende lag af smeltevandsgrus og sand
Vi ser bort fra transportbånd, sorteringsanlæg og gravemaskiner. Med smeltevandet fra isen væltede medbragte sten, grus og sand ud og fandt før eller
siden et sted at slå sig ned. Nu henter man dem med store maskiner frem
igen, sorterer og fordeler til de forskellige formål, som de egner sig til i vores
verden.
Sorteringsanlæggene skelner kun på størrelser. Så det er her vi kommer ind i
billedet, hvis vi vil finde særlige sten med eller uden fossiler. Efter en kort
stund med velkomsthilsner tog vi fat. De fleste gik efter fossilfund. Søpindsvin dukkede op i alle afskygninger. Fra de mest nedslidte og deformerede
flintkerner til de helt perfekte ”sømus”. Mange farvet af mineralerne i morænen som har huset dem de sidste 10.000 år. Hjerteformede stenkerner, et Ga-
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lerites, et lillebitte regelmæssigt søpindsvin som endnu ikke er bestemt, østers
med Buch’ske ringe, meget store gravegange bevaret i flint og en pæn samling rhombeporfyrer udgjorde en del af fangsten.

Frokosten nydes i læ for den kraftige vind.
Kaffe er en vigtig ingrediens til fossilindsamling.
Efter en frokost i det fri tog vi endnu en runde i graven, mens fanerne fra
sandbunkerne stod ud i vinden. Foran en væg med aflejringer af skiftevis fint
sand og større sten kunne man let forestille sig de rensdyrflokke, der har
krydset gennem deltaet, når vandmasserne var nogenlunde i ro. Ingen ren
ved sine fulde fem har vovet sig ud i en strøm med hovedstore sten i tumlende fart.
Da det blev fyraften for de to gutter, der drønede rundt i deres store maskiner, fandt vores 24 mand store forsamling også tilbage til de respektive køretøjer. Stuestøvet var blæst af, og kinderne havde fået kulør. Tak for en dejlig
dag alle sammen.

Side 10

STENHUGGEREN

2016/4

Geologiens Dag alias Geoblitz – ved Ebeltoft
Færgehavn
Referat af Søren Bo Andersen

Søndag den 18. september var der inviteret til Geologiens Dag. Arrangementet foregik ved Ebeltoft Færgehavn og kysten deromkring. Det var hovedsagelig arrangeret af Molslaboratoriet under Naturhistorisk Museum i
Aarhus med invitation af bla. en del af Jysk Stenklubs medlemmer som fagfolk til at bestemme sten og eventuelle fossiler, der måtte blive fundet.

Klubben havde en lille bog- og
ledebloksudstilling i pavillonen.
Der blev senere stort besøg og
udvist megen interesse.

Geoblitz er den geologiske variant af begrebet Bioblitz, som går ud på i et
begrænset område og på begrænset tid at finde så meget forskelligt ”bio”liv
som muligt og så dokumentere det. I vort tilfælde så blot ”sten og fossiler” i
stedet. Man afveg dog lidt fra denne del af konceptet, og jagten hen langs
stranden gik i stedet på at finde den sjoveste, den mest interessante osv –sten.

Klinten ca. 1 km. henne ad
stranden bød på to helt forskellige moræner – en med store
sten og en med meget mindre
sten.
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Det fremmødte publikum på anslået 60-65 personer hyggede og morede sig
fint på denne solstrålende søndag i september – en herlig dag. Og der blev
gået til makronerne, fundet sten, hamret og slæbt hjem. Klubbens deltagende
medlemmer fortalte historier og fakta om fundene – øjensynlig til publikums
tilfredshed
Der var senere en lille præmieuddeling i hver fundkategori og i aldersgrupperne ”yngre end 13 år” og ”ældre end 13 år”.

En af præmieuddelingerne - her tydeligt i alderskategorien ”over 13 år”.

Det vil være værd at prøve en anden gang og eventuelt et andet sted.
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Referat fra Hasselager-messen
(1. og 2. oktober 2016)
Af Søren Bo Andersen

Traditionen tro er et af efterårets messe-højdepunkter Hasselager-messen,
der jo ligger lige i vores egen ”baghave”. Klubben plejer at deltage med en
stand og en trillebør, og dette års messe var ingen undtagelse i denne henseende.
Der var en lind strøm af
interesse, og som her sørger
Jytte for det gode humør.

I løbet af de to dage blev messen angiveligt besøgt af ca. et tusind gæster, og
mange af disse kom forbi Jysk Stenklubs stand, hvor de kunne få stensvar
og fossilsvar og almindelige oplysninger og gode historier fra medlemmernes færden i den geologiske verden. Der blev også solgt en del sten og fossiler, og der var så meget interesse for klubbens aktiviteter, at der kom en del
medlemsindmeldelser ud af messen.

Henrik bestemmer fossiler – og det bliver
gjort efter alle kunstens
regler.
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Arne fremviste sine kosmiske sten til megen interesse fra publikum, og bla.
Henrik stod bi med sine gode fossilbestemmelser og -forklaringer
Den føromtalte trillebør udgjorde traditionen tro et sted, hvor især børnene
gratis kunne prøve at finde fossiler: søpindsvin, hajtænder og brachiopoder.
Stort besøg, så måske er der her grundlagt en fremtidig fortidsinteresse hos
de unge mennesker. Måtte de få lige så meget glæde af dette som vi andre
har.

Der graves ivrigt efter fossiler i den omtalte
trillebør – også kaldet ”fossilsandkasse”.
Klubben takker de mange medlemmer, der gav en hånd med, og som med
deres entusiasme var med til at gøre arrangementet og klubbens deltagelse
til en stor succes.
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Porosphaera - en lille kalksvamp med overraskelser
Af Jytte Frederiksen

I Stenhuggeren 2013 nr 1 s.11 vistes en samling af små kalksvampe med
boringer opsamlet ved Juelsminde. Også fra Sangstrup Klint kender vi disse
Porosphaera globularis både med og uden boringer. I sommer havde jeg det
held at komme med på en tur arrangeret af Vestjysk Stenklub til Nørholm.
Her gik vi og samlede de såkaldte ”Nørholm-perler” – og der var mange.
Ved hjemkomsten opdagede jeg at 2 af dem havde fine furer fra toppen og
var let pæreformede. Senere på sommeren – til Molstræffet - kom Niels
med et lignende eksemplar fra Sangstrup. Så gik jeg hjem og kiggede nøjere
på alle mine kalksvampe - og se bare. Der lå to som jeg havde samlet op
på Møn for mere end 10 år siden. I min jagt på litteratur om disse varianter
faldt jeg over en lille artikel fra 1904 af George J. Hinde: ”Porosphaera. Description of some Fossiles from a Croydon Garden”. Han har et navn på
dem: Porosphaera nuciformis (von HAGENOW) og en fin lille tavle med forskellige eksemplarer

Lidt af illustrationerne fra Hinde (1904) – bemærk især nr. 17 og sammenlign
med foto herunder.

Niels's eksemplar af Porosphaera cf. nuciformis fra
Sangstrup Klint. Man kan
erkende furerne som i fig.nr.
17 i tegningen ovenfor

På Facebook har der fornylig været vist to eksemplarer uden fundsted. Måske er der flere i skufferne hos Jysk Stenklubs medlemmer. God jagt.
Lidt navnetydning: Porosphaera = poro sphaera = poret sfære, altså en kugle
med porer/huller. (SBA)
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Flint - hvad ligner det

Stenmanden fra Svendborg
Set og bragt af Jytte Frederiksen
Utallige stykker flint er i tidens løb blevet samlet op på grund af deres slående lighed med dyr eller planter, ja sågar engle har vi set. Ligheden kan være
så skuffende at det er svært at overbevise finderen om at der kun er tale om
en tilfældighed. Et af de mere spektakulære eksempler på et sådant fund
blev gjort på Fyn og blev dokumenteret af finderen med både fotografi og
udførlig beskrivelse, som kan læses på hjemmesiden
www.svendborghistorie.dk eller i tidsskriftet Varv 1993 nr 1:
I Aaret 1891, i November Maaned, da
der skete Udgravning til en Kjælder i
Brandinspektør Wivels Ejendom i Svendborg Bys Møllergade [red. nr. 21 på hjørnet af Kirkestræde], fandtes der i en Dybde
af ca. 7 Alen liggende i en blaaagtigkalket
Mergeljord en Flintestensblok, formet ganske som Overkroppen af et Menneske;
desværre var, da jeg kom til, alle de dertil
hørende Legemsdele afslaaede og spredte
omkring, hvilket kan bevidnes af 4 Arbejdsmænd samt af Ejeren. Som Bevis for,
at det er et forflintet Menneske, der fandtes
her, i en Afstand af ca. 100 Alen fra Vor
Frue Kirke, anføres Følgende
1. I Mandens Hoved sees, hvorledes Hjernen ligger i Zigzag under et Stykke af Hovedskallen, som jeg har slaaet af ved den lille Blodaareaabning over Nakken.
2. Øjnene. Det venstre Øjeæble med Pupilen er lidt rundbuet og tilsyneladende hult, naar
man slaar paa det; det højre Øjeæble er mere fladt.
3. En regelmæssig Næse med to Næsebor.
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4. Øreaabningerne. I det højre Øre er en Aabning ind i Hovedet på ca. 5½ Tomme, i
det venstre ca. 2 Tommer; dette er borte.
5. Munden.
6. Midet under Hagen paa Halsen sees Adams-Æblet ved en Streg, som om det var
revnet eller brustent.
7. Overkroppen. (Vægt ca. 270 Pd.). I Højre Bryst er en Aabning ind paa 6 Tommers Dybde, i venstre Bryst en paa 2 Tommer. Det venstre Bryst er trykket over mod det
højre Bryst, imedens dets Kisel var flydende. Hele Overkroppen er 30 Tommer høj og 39
Tommer i Omfang om Brystet, men dertil kommer saa Lændehvirvelsøjlen og Krydset.
8. Igennem Mellemgulvet er der to Aabninger, i venstre Side til Spiserøret, i højre til Hulaaren; derimellem sees Bug-Aortaen med sine to Grene (sees tydeligt).
9. Armene. I den venstre Arm sidder et kalkagtigt Ben med en Flintestensmasse i Midten (sort), formodentlig Marv. Den højre Arm sidder fast.
10. Bugen, hvorpå man ser Navlen og Blindtarmens Leje tvers over til venstre Side
til den nedstigende Endetarm, samt hvor der kan sees noget af Mavens Indre, laa paa
Lændehvirvelsøjlen. Der fandtes ogsaa 2 Nyrer og Milt.
11. Bækkenet. Bækkenknoklerne, Skambensfugen, Hoftebenene, den tverliggende nedstigende Tyktarm (Endetarm), hvori der sidder et løst kalkagtigt Stykke i Tarmens Aabning.
12. Pungen eller Broklegemet med Tistikelbrok, hvorpaa det mandlige Lem havde sit
Leje og Testikler, hvoraf den højre sidder fast, den venstre er slået løs og er beskadiget.
13. Fødderne, hvoraf den venstre er en Klumpfod med Aabning ind i Hælebenet, hvorigennem de Millioner af Smaadyr (Mosdyr) som der danne Flinten, have havt deres Gjennemgang. Fodsaalen sees her tydeligt.
14. Benene. Det venstre Ben er fra Hæl til Knæ ca. 17 Tm. Og fra Knæ til den runde
Kugle, Rulleudvært, 17½ Tm. Det højre Laarben er knust; der sees, hvor Marven har
gaaet igjennem.
15. Alle de paa Stenlegemet værende Aabninger vare som lukkede med en Slags Vor eller
Kalk, som jeg har taget ud og opbevaret i Flere Æsker.
Mandens Højde har været henved 79 Tm. efter Opmaaling.
Ærbødigst
H.P. Koch
Krigsraad, Dbmd.
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I krigsrådens ”Stenologiske samling” befandt sig også et kalvehoved, en agerhøne, en blæksprutte, en hestehov, et græskar, en lang række menneskelige
organer og mange andet. Alle disse herligheder er forsvundet og kun ovenstående beskrivelse samt et par fotografier dokumenterer Krigsråd, Dybbølmand H.P. Kochs fantasifulde samling.

”Kalvehovedet” fra den
Stenologiske Samling

og ”Agerhønen”
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10 dages tur til
Isle of Wight
fra torsdag d. 20. til lørdag d. 29. april 2017
Nu er det blevet tid til endnu en tur til den skønne ø,
Isle of Wight. Øen, som er ca. 40 x 20 km stor, er beliggende i den Engelske Kanal 6 km syd for hovedlandet.
Geologi:
Eocæne og oligocæne aflejringer dækker den nordlige halvdel. Et Øvre Kridt bånd strækker sig fra øst til
vest over ø-midten. Syd for denne linie findes aflejringer fra Øvre/Nedre Kridt til Jura.
Turen bliver med begrænset deltagerantal.
Turpris ca. 5500 kr.
Depositum på 2500 kr. og bindende
tilmelding til Linda Lægdsmand:
lindakaj@gmail.com
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Arne Dich stiller rigtig mange af sine tur-fotografier til fri rådighed– netadressen står nederst på siden, prøv et kig.

2016/4

STENHUGGEREN

Fossiler fra Misburg

Fund fra Kongensbro Grusgrav
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Af Jytte Frederiksen

Her er julegaven til alle samlere af strandsten. Per Smed har omarbejdet sin
klassiker ”Sten i det danske landskab”. Sven Madsen fra Skørping, kendt fra
”Svens StrandstensSite” (http://www.rapakivi.dk) har leveret mange af fotografierne.
Det er en fornøjelse af læse den nye tekst, som i høj grad er præget af, at
det er en meget erfaren underviser, der med al mulig respekt for sit stof og
sine elever, mestrer den fine kunst at gøre kompliceret stof spiseligt for menigmand uden falske tilsætningsstoffer. Køb den og brug den. Den er udgivet af Højers Forlag. De 271 sider kan fås for 278 kr.

Medlemmer af Jysk Stenklub kan
købe bogen til nedsat pris: 200 kr.
Bestilling sendes
til Jytte Frederiksen
jytte@dichmusik.dk
Bemærk også, at Per Smed holder
foredrag i klubben 8. april 2017
kl. 13.30 efterfulgt af en strandtur til
Marselisborg Strand.

2016/4

STENHUGGEREN

Side 23

Et andet blik på kulturen
- en fotoreportage fra Aarhus

(Bla. kopieret fra Jørgen Bundgaards hjemmeside om bogen:
http://jbundgaard.dk/books/index.html )

Nogle af klubbens medlemmer husker sikkert, at der i forbindelse med
mødet i oktober måned (fam. Helmins rejseberetning fra De Britiske Øer)
blev fotograferet en hel del. Disse fotografier skulle indgå i en bog om bla.
klublivet i Aarhus. Klubben har modtaget besked om, at bogen er undervejs, og Jørgen Bundgaard (en af planlæggerne og fotograf) skriver:
”Vi er nu færdige med layout af bogen. Det næste der skal ske, er at den
skal trykkes og udgives. For at finansiere bogen har vi oprettet den på
crowdfundingsitet Booomerang.dk (obs. staves med ooo), hvor det er muligt at bidrage eller købe bogen:
https://www.booomerang.dk/projects/et-andet-blik-paa-kulturenen-fotoreportage-fra-aarhus/
Her er en kort video med præsentation af bogen, samt oplysning om forskellige incitamenter for støtte. Bogen udkommer ultimo januar 2017. Den

Side 24

STENHUGGEREN

2016/4

bliver på godt 100 sider i A4 tværformat. Hver aktivitet vil blive skildret med
fotos over 2 sider.
I begyndelsen af 2017 udkommer bogen - den vil blive solgt gennem udvalgte boghandler eller ved direkte henvendelse til fotograferne
Bogen vil blive suppleret med udstillinger på biblioteker og butikscentre.
Gentænkning er det gennemgående tema i ”Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017”, og gentænkning må nødvendigvis tage udgangspunkt i det eksisterende. Dette har inspireret os til at skildre den mangfoldighed af aktiviteter, som allerede nu foregår, og hvor samværet om en fælles interesse eller
aktivitet er det bærende element. Gennem fotos vil vises eksempler, der repræsenterer en bredere forståelse af, hvad kultur er, og for de flestes vedkommende foregår langt uden for rampelyset.
Samværsformer er forskellige i forskellige samfundsgrupper og kulturer, men
fælles er, at samværet skaber sammenhængskraften. De viste mere eller mindre organiserede og formelle klubber, forsamlinger eller interessegrupper
spænder vidt, men har sammenhængskraften som fællesnævner. For nogles
vedkommende er de unikke, men de fleste er repræsentanter for mange aktiviteter af samme slags.
Overalt har vi mødt stor interesse og imødekommenhed over for vores projekt, og det har været en spændende og lærerig oplevelse at følge de afbildede
aktiviteter. Vi håber, at læserne (seerne) vil blive inspireret til at deltage i noget af alt det, der foregår.
Se også vores hjemmeside: http://jbundgaard.dk/books/index.html,
hvor den enkelte aktivitet er nævnt med et link til hjemmesiderne.”
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Hajtænder fra Herne Bay

Inge Lise og Troels Helmin medbragte en mængde fossiler til deres foredrag i oktober.
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KONTINGENT 2017
• Enkelt medlemsskab kr. 150 kr.
• Parmedlemsskab. 200 kr. (modtager kun et blad)
Indsættes på bankkonto: 1551 0001217380– eller betales kontant på
klubmøderne
HUSK: Indbetaling skal være sket inden afholdelse af generalforsamlingen i marts 2017.
Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab, så giv venligst besked.
Det sparer foreningen og begge parter for udgifter og besvær.
HUSK også at melde FLYTNING til kassereren. Et postkort (se adressen
på side 2) eller en mail til jytte@dichmusik.dk sikrer, at Stenhuggeren
kommer frem uden forsinkelse.
Med venlig hilsen, Kassereren

Klubbens værksted på Læssøesgades Skole
Serviceleder på Læssøesgades skole er: Reno Sørensen. Tlf.: 2920 8796.
Kontakt Hans J. Mikkelsen, når det drejer sig om værkstedet. Tlf.: 4054 3902.
Tirsdage: kl. 13.00 - 16.00. v/ Lilian Skov (kun efter aftale) 4068 9611
Onsdage: kl. 19.00 - 22.00. v/ Leif Andersen (kun efter aftale) 6167 8062
Husk af hensyn til de låste døre at ringe besked, om du kommer på værkstedet.
Brug af sølvværkstedet: 5 kr. pr. gang. Brug af slibeværkstedet: 10 kr. pr. gang.
Bemærk: Efter sommerferien 2016 er beløbene nu nedsat til den halve pris i
forhold til tidligere.

Returneres ved varig adresseændring

Afsender:

Jysk Stenklub
Myntevej 16
8240 Risskov

Program for Jysk Stenklub vinter 2016 og forår 2017
Klubmøderne er på Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej, Åbyhøj
Lørdag d.14/1: Klubmøde på Åby Bibliotek. Først Januarsalget af dubletter og der
efter kl. 14.30: Foredrag ved Mogens Stentoft Nielsen og Ingemann
Schnetler: Blød dyrene i blokke af Kerteminde Mergel fra Gundstrup
(Fyn).
Lørdag d. 11/2: Klubmøde på Åby Bibliotek. Foredrag ved Erik Thomsen: Naturlige
Klimasvingninger er med bemærkninger om de menneskeskabte.
Lørdag d. 11/3: Klubmøde kl. 13.00 med visning af video fra NAICA med verdens
største krystaller og GENERALFORSAMLING kl. 14.30.
Lørdag d. 8/4:

Klubmøde på Åby Bibliotek. Foredrag kl. 13.30 ved Per Smed – efter
fulgt af en strandtur ved Marselisborg Strand.
(Se boganbefaling i bladet).

Ture m.v. forår 2017
Torsdag d. 20/4 til lørdag d. 29/4: Klubtur til Isle of Wight, UK.
Se annonce og tilmelding i bladet.

Deadline for februarnummeret af STENHUGGEREN er den 2. januar 2017.
Materiale sendes til Søren Bo Andersen. (sba@geolsba.dk) eller kan afleveres ved klubmøder.
AL DELTAGELSE I FORENINGENS AKTIVITETER SKER PÅ EGEN REGNING OG RISIKO
Ved ankomst til møderne på Åby Bibliotek efter kl. 14.00, hvor dørene bliver lukket, kan man
benytte klokken til højre for døren. Husk selv at medbringe nødvendig proviant til møderne.
Fra kl. 13.00 er der åbent for handel, bytning, stensnak

Solbakkens KopITryk

