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Andre stenklubbers medlemsblade bedes sendt til  redaktøren af  Stendyngen

           Stenklubbens gironummer: 747-2110 - Telefax-nummer: 98 91 08 42

Enkeltperson....................  ??? kr. .     Par ................................ ??? kr.
Pensionist........................    ??  - .       Folkepensionistpar........ ???  -
Studerende .....................    ??  -  .      Unge under 18 år.......... .  ??  -

Deltagelse i Vendsyssel Stenklubs arrangementer sker på eget ansvar

Vendsyssel Stenklub’s   hjemmeside  findes på adressen:

www.sitecenter.dk/vendsysselstenklub

           2003-kontingentet i Vendsyssel Stenklub:

Messekalender   2003
marts..................................................
april...................................................
oktober:...............................................
oktober / november.............................
december.............................................

Esbjerg
Gøteborg, Sverige
Assentoft
München, Tyskland
Hamburg, Tyskland

1.-2.
26.-27.
25.-26.
31.-2.
5.-7.

De sten,der ligger her, er gode venner,
og gamle er de, jeg talte dem engang
og nu de er her alle. Mine hænder
må røre dem og klimpre stedets sang.

De tavse, gamle sten er ikke døde,
de varmer tålsomt hånd og fod som før,
de tager imod og giver, og de kan gløde
og løfte sig som lys, når solen dør.

Bestandige og formfuldendte, faste,
forankrede i strandens hvide sand
lader de sig ikke rokke eller kaste.

Årtusinder før os var dette billed
og er endnu, thi det har ikke villet
splittes og skylle mod en ukendt strand.

STENENE VED STRANDEN.

Jul. Faurholt-Hansen

Kendes først efter generalfosamlingen
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Program for vinter og forår
Vi har nu fastlagt stenklubbens aktiviteter  for den kommende tid. Vi håber,
der er noget for enhver, og  mange af jer vil møde op. 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.

14. januar            :
11.februar           :
11. marts            :
12. april              :
3-4. maj                :
28. maj-1. juni     :

Foredragsaften om at samle mineraler i Namibia.
Foredragsaften om fossiler på Mors.
Generalforsamling.
Tur til As Hoved.
Stenhuggerweekend.
Udlandstur til Siljansøen, Sverige

Foredragsaften om at samle mineraler i Namibia.
ved Claus Hedegaard

Emnet kan måske forekomme lidt snævert, men foredragsholderen er en kapa-
citet med masser af geologiske rejser i bagagen, og alle med interesse for mine-
raler og eventyr i fjerne egne vil helt sikkert blive underholdt af hans uhøjtide-
lige facon og smittet af hans begejstring. Og temaet vil sandsynligvis blive
udvidet undervejs, alt efter de tilstedeværendes spørgelyst. Skulle nogen have
mineraler fra dette område i egen samling, vil det være fint at medbringe dem.
Claus Hedegaard har arbejdet som forsker ved Biologisk Institut på Århus
Universitet med speciale i bl.a. biomineralisering (dvs. dannelse af hårdt væv,
fx perler og skaller). Nu arbejder han primært som konsulent for firmaer, der
handler med mineraler, og er delvist tilknyttet Université du Maine i Le Mans,
Frankrig.
I sin fritid tager geologien og rejselysten så meget over, at han må ud og søge
efter nye mineraler til sin samling – jo længere væk og jo besværligere, jo
bedre.
Ved siden af disse energiske udladninger ligger også talrige publikationer, både
videnskabelige biologiske og andre artikler mv., fortrinsvis om geologiske em-
ner. Claus Hedegaard er endvidere medforfatter til Den Store Danske Encyklo-
pædi.

Tid: Tirsdag den 14. januar  kl. 19 – 21
Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14
Pris: Gratis entré – Foredraget er arrangeret af Vendsyssel Stenklub

og Folkeuniversitetet, og derfor åbent for alle.

Øvrige arrangementer
Referat fra Stenklubbens øvrige arrangementer i efteråret

Sten på bordet
Tirsdag d. 22. oktober var det tid til et vore faste arrangementer, nemlig sten
på bordet aften. I håb om at få lidt mere liv i dette arrangement havde vi i år
valgt at rykke det til Kulturhuset i Hjørring og gøre det åbent for alle. Der kom
nu ikke rigtig nogen udefra, men en del flere af vore medlemmer, så det er nok
der, det hører hjemme. Vi havde en hyggelig aften, hvor vi fik kigget på nogle
af sommerens fund og fik masse stensnak.

Juleafslutning

Tirsdag d. 10. december var der traditionen tro kaldt sammen til juleafslutning
i Hjørring. Denne gang havde vi valgt at invitere vore familier med, der var da
også et meget fint fremmøde. Vi spillede som sædvanlig under stor morskab
banko og som noget nyt et amerikansk lotteri med mange fine gevinster, og så
behøver jeg vel ikke at nævne gløgg og æbleskiver.
Aftenens faglige indslag stod Tommy for. Han fortalte om sin og Joans tur til
Japan denne sommer, krydret med billeder og de hjembragte fossiler.

STENHUGGER-VÆRKTØJ

Vandværksvej 25 . 9800 Hjørring . Tlf.  98928366 . 98928382
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Turen går til As Hoved

Så bliver det tid til igen at tage på tur i det fede ler i det midtjydske, nærmere
bestemt As Hoved, som ligger ved Juelsminde.

As Hoved er ejet af Palsgaard Fondet, som har hovedsæde ved slottet i natur-
skønne omgivelser. Stedet har en lang historie og er i dag meget kendt for sine
fabrikker med  produktion af  bl.a. emulgatorer og stabilisatorer til fødevare-
industrien. Turen forbi fabrik og slot samt park er i sig selv en tur værd og
vidner om orden og god virksomhedskultur. Helt ude på spidsen står en ca. 800
år gammel eg og pryder med sine krogede grene, og hvis man er heldig, kan
man se sælerne ”hvile” sig ud for pynten. På vejen derud kan jeg anbefale at slå
et slag ud om den store sten, som trolden fra Endelave kastede i vrede efter As
kirke. Man har på et tidspunkt forsøgt at grave den fri og også at sprænge den,
men begge dele heldigvis uden held. Man kan mageligt sidde 4 personer til en
let frokost på stenen, hvis man ellers kan komme derop. Der er en stor fordel
ved at have skov og strand så langt fra alfarvej: Der er ikke ret mange menne-
sker der, og de, der kommer, er for det meste folk med respekt for naturen.

Af alle dejlige ting i området er naturligvis stenene på stranden de mest interes-
sante. Der er mange søpindsvin og mange andre spændende ting, stort set de
samme ting, som man kan finde ved Albæk Hoved, som vi også har besøgt.
Sidst vi var der, fandt min søn en ryghvirvel fra en haj. SÅ DET FINDES!

Jeg håber vi får en god og spændende dag.
Turleder: Hanne Glassau

Tid: Lørdag den 12. april  kl. 10.00
Sted: Vi mødes på Gudenå-rastepladsen ved Randers.

Stenhuggerweekend

Da interessen stadig er stor, tager vi selvfølgelig endnu en omgang stenhugning.
Medbring selv sten og værktøj, for begyndere er der mulighed for at låne, da
stenklubben har indkøbt lidt fælles værktøj.

Max. 18 deltagere (først til mølle). Øvrige kan komme på venteliste.

Tid: Weekenden den 3-4 maj 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. april til Poul Erik Tlf .  98963431

Stinne fortsatte med at fortælle om, hvordan hun arbejde. Mange fotoalbum og
scrapbøger blev taget ned fra hylderne, og billeder blev fremvist. Jeg tror, at
Stinne altid tegner sine arbejder, før hun griber hammeren og mejslen. Her var
der noget jeg og nok mange andre kunne lære en del af, nemlig at tegne eller
modellere modellen på forhånd. Stinne er uddannet på kunsthåndværkerskolen i
Kolding og har selvfølgelig herfra nogle teknikker, som kommer til anvendelse
her. En del fotoalbum gik på rundgang. Stinne har fotograferet alle sine arbejder
og sat billederne op i disse album. Utroligt alle de ting hun har nået at få lavet i
den forholdsvise korte periode (ca. 4 år), hun har arbejdet med sten.
Besøget var en dejlig oplevelse, vi fik set hvordan andre arbejder, vi oplevede et
varmt og positiv menneske, som helt tydeligt brændte for sin kunst, og vi ople-
vede en meget stor gæstfrihed. Mange tak til Stinne for en god dag.

Efter besøget hos Stinne kørte vi på en rundtur i Hirtshals for at se nogle af de
mange skulpturer af Stinne Teglhus, der står rundt omkring i Hirtshals.
En kort tur blev det også til på stranden neden for fyret, men vejret var den dag
meget koldt og blæsende, så turen endte hos Orla Thomsen, om viste os sin store
stensamling. Også her er gæstfriheden stor, kaffekopper og kage var til vor store
fryd sat på bordet.

Poul Erik

Nogle af Stinnes værker kan ses i Hirtshals
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Ved seniorforsker, lektor Palle Gravesen,
København.

Tertiærlagene i Danmark og
Nordtyskland

De danske og nordtyske tertiærlag er
afsat under vidt forskellige miljø-
forhold og kan være særdeles fossil-
rige. Mens Danmark og store dele af
Nordtyskland i Tertiærtidens første
dele (Paleocæn og Eocæn) var dæk-
ket af havet, ser man senere (i løbet
af Oligocæn, Miocæn og Pliocæn) i
stigende grad en opfyldning af den
dansk-nordtyske del af Nordsø-om-
rådet med kystlinier, der hele tiden
har flyttet sig.
Uden for kysten herskede der fuldt
marine forhold, mens der i kystzonen
og dens nærhed har eksisteret vidt
forskellige vadehavs-, barriereø-, la-
gune- og deltamiljøer, der indefter
gradvist er gledet over i et sumpet,
skovklædt lavland. I aflejringerne fra
de forskelligartede miljøer finder man
flere steder artsrige fossile faunaer og
floraer. Kurset belyser indgående
klassiske fossilforekomster som f.eks.
koralkalken i Fakse Kalkbrud, Mole-
ret, de midt- og vestjyske brunkuls-
floraer samt de oligocæne og
miocæne glimmerlerslokaliteter fra
Limfjorden sydpå til Slesvig-Holsten
og Lauenburg.
Videre gennemgås de forskellige ty-

Kursustilbud
Folkeuniversitetet og Vendsyssel Stenklub i samarbejde
tilbyder spændende kurser.

per af tertiære løsblokke, der findes i
Danmark og Nordtyskland, bl. a.
fossilrige bloktyper som Echino-
dermkonglomeratet fra Paleocæn,
Sternberger Gestein“ og „Brøndum-
blokkene’ fra Oligocæn og de tidligt
miocæne bloktyper, der kendes under
navnene „Skyum-blokke“,
„Pectunculus-blokke“ og „Holsteiner
Gestein“.

Ekskursion til Østjylland:
Kurset forventes afsluttet med en
heldagsekskursion til tertiærlokaliteter
i Østjylland søndag den 6/4. Turen
tænkes afholdt i private biler. Nærmere
detaljer aftales på kurset.

Ekskursion til Nordtyskland:  Under
forudsætning af tilstrækkelig tilslut-
ning afholdes der derudover, i samar-
bejde med andre hold, en privat eks-
kursion til tertiær-lokaliteter og museer
i Nordtyskland (Slesvig-Holsten og
Mecklenburg) den 25-27/4. Også her
aftales nærmere detaljer på kurset.

Tid:  4 mandage kl. 18.00-20.30
(10/2, 17/2, 24/2, 3/3);
samt evt. heldagsekskursion (6/4).

Sted: Aalborg Universitet,
Strandvejen  12-14.

Pris: Kr. 425,- (ekskl. ekskursioner).

 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.

Frisk efterårstur til Melbjerg Hoved

Lørdag d. 28 september mødtes vi lidt før Hvalpsund, vi skulle på en god
travetur rundt om en del af Lovnshalvøen.Her er der en hel speciel og fanta-
stisk flot natur. Vi gik ned igennem et gammelt stykke egeskov, der er helt
overladt til sig selv, og som derfor henfalder til oprindelig urskov, utrolig flot.
Vi havde selvfølgelig et mål med turen, nemlig at gå turen langs med Melbjerg
Hoved, hvor man i den flotte klint kan se moræner fra flere forskellige istider.
Vi skulle selvfølgelig også samle sten, der var fine ledeblokke i passende stør-
relser, og enkelte blokke med fossiler, så det var tunge rygsække, der blev
slæbt de ca. 3 km. tilbage til parkeringspladsen, tak til Susanne for at vise os
dette sted, bedre kan en efterårslørdag ikke bruges.

Tommy

Det flotte profil ud mod Limfjorden.

SÆLGES: Stensliber (vibrator til 5 kg sten). Aldrig brugt.
Nypris kr. 2.175,- Sælges for kr. 1.675,-   Ring til 98 40 15 51

Stenklubbens stensav og slibemaskine
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Klubbens weekendtur til Møn og Fakse

Joan og jeg ankom til Hårbølle Strand torsdag aften kl. 21.00. De andre 10
deltagere var kommet tidligere på dagen, for de var kørt hjemmefra allerede
torsdag morgen. Stemningen var høj i selskabet, den første strandtur var gen-
nemført med gode fund. Selvfølgelig var det Tommy, som allerede havde gjort
et flot fund, en stor blok fra Ordovicium med mange forskellige fossiler bl.a.
trilobitter og ortoceratitter.
Vi boede på en nedlagt ejendom med et stort, moderniseret stuehus. Her var
masser af plads, spisestue, opholdsstue, stort køkken med alle moderne hjælpe-
midler, badeværelser og flere soveværelser. Ejendommen var indrettet som kur-
susejendom, så det var alle tiders sted.

Fredag morgen gik turen mod Fakse Kalkbrud, hvor vi havde planlagt at op-
holde os det meste af dagen. Kalkbruddet er et gigantisk hul i jorden. Der arbej-
des i bruddet, derfor er det altid forskellige muligheder, der bydes fossilsamlere.
Afhængig af, hvilke type kalk der brydes netop nu, kan fundmulighederne veksle
mellem fossiler fra koralkalk og fossiler fra bryozokalk.
Snart stod alle på hovedet i de opgravede bunker og på et øjeblik var forsamlin-
gen spredt over et større område. Der blev gravet og hamret og mange fine fund
blev gjort, dog ingen af kategorien danekræ.

Alle samledes på et forud aftalt sted og madpakkerne blev fundet i rygsækkene.
Maden gled hurtigt ned, alle havde travlt og ville hurtigt i gang igen med fossil-
søgningen. En del bevægede sig over i et andet hjørne, nu skulle der søges efter
hajtænder. Der lød begejstringshyl, hver gang der blev fundet en hajtand og der
lød mange hyl. De fleste tænder var dog temmelig små, men de kunne da fås øje
på i lup, men så var de jo også nemmere at bære hjem.
Midt på eftermiddagen blev der kaldt til samling, og selskabet bevægede sig
igen op af hullet til bilerne. Nu gik turen til Fakse Geologiske Museum. Det
viste sig at være et dejligt museum med rigtig mange udstillede ting fra kalk-
bruddet, ikke kun fossiler, men også udstilling, som fortalte historien om Fakse
kalkbrud og viste mange billeder og redskaber fra tidligere tiders kalkbrydning.
For Joan og mig var der en særlig oplevelse. Kustoden på museet var en be-
kendt, nemlig Vagn Åge, som vi havde rejst sammen med i Grønland i juli
måned, så vi fik sammen genopfrisket oplevelser fra turen.
På vejen hjem fra Fakse Kalkbrud og Fakse Geologiske Museum lagde vi vejen
om ad stranden ved Strandegårds Dyrehave i Fakse Ladeplads, en strand, hvor
der fandtes løse fossilførende blokke og ledeblokke. Her fandt vi ikke noget af
betydning, men i det dejlige vejr var stranden et besøg værd.

Lørdag morgen gik turen til Møns Klint. En betagende og storslået natur-
oplevelse. Klinten er på det højeste sted 128 meter høj og består af skrivekridt
fra Øvre Kridt med vekslende
fossilindhold.
Deltagerne blev sat af ved den store
P-plads, hvorefter bilerne blev kørt
til fyrtårnet. Alle tog nu turen langs
stranden/klinten fra hotellet og til
fyrtårnet. Vi havde afsat det meste
af dagen til dette besøg, så turen
kunne foretages uden nogen form
for hastværk.
En pragtfuld tur i et dejligt vejr.
Alle gjorde interessante fund.
Raslesten kender vi ikke fra Nord-
jylland, så alle havde et ekstra vå-
gent øje for dem. Allan fandt hur-
tige et eksemplar, som også kunne
rasle.
Henimod slutningen af turen kunne
jeg se, at trætheden begyndte at
melde sig, men måske skyldtes det
mest de 20-30 kg sten, jeg tror de
fleste havde i rygsækken.
Sidst på eftermiddagen forlod vi
Møns Klint.

Fortsættes næste side

Der kom hurtigt gang i værktøjet i det hårde koralkalk i Fakse kalkbrud

Orla ved Møns Klint
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        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

 9000 Skagen  Tlf. 98 44 55 27

       Ravsliberen i Skagen Aps
                                            Frants Kristensen
                                  Sct. Laurentiivej 6 (v. Skagen Museum)

Ved lektor, cand.mag. Erik Schou
Jensen, Geologisk Museum,
København.

Stenene i det danske landskab.

De sten vi finder på mark og strand i
Danmark er for en stor dels vedkom-
mende ført hertil af istidens gletschere
og smeltevandet fra disse. Disse sten
kunne derfor passende betegnes som
isens frimærker, idet de af isen blev
revet løs fra det faste fjeld, der hvor
isen passerede på sin vej mod Dan-
mark. De afspejler således den geolo-
giske udvikling af Den Skandinavi-
ske halvø gennem 1.500 millioner år.
Fra gigantiske bjergkæder i Mellem-
sverige og Telemarken i sen Præ-
kambrium til vulkanske dannelser

langs Oslofjorden i Perm for 270 mil-
lioner år siden. På kurset gennemgås
det sydlige Skandinaviens geologi i det
væsentlige belyst ved de sten, vi fin-
der som mark- og strandsten.

Ekskursion: Der arrangeres en geo-
logisk ekskursion til Nørrejylland,
Himmerland og Djursland i Store Be-
dedagsferien den 16-18/5. Nærmere
detaljer aftales på kurset.

Tid:  2 weekender (8-9/2, 8-9/3);
lørdage kl. 12.00-18.00 og søndage
kl. 10.00-16.00.

Sted: Aalborg Universitet,
Strandvejen 12-14.

Pris: Kr. 850,- (ekskl. ekskursion).

Tommy kender en dame, som hele sit liv har samlet fossiler. Hun boede i et
dejligt, gammelt bondehus. Her fik vi set samling, sten over alt på hylder, på
borde, under borde, på gulvet, ja alle steder. Jeg tror alle her fik et supplement
med hjem til egen samling.

Efter besøget gik turen til Hvide Klint, som består af kridt fra Campanien, der
er det ældste kridt, der er blottet i Danmark, Bornholm undtaget. Vi startede
strandturen med en regnbyge, men ellers blev også denne strandtur en dejlig
oplevelse. Derefter returnerede vi til Hårbølle til aftensmad med rødvin og en
god nattesøvn.
Søndag var afsat til et besøg på Stevns Klint, hvorefter turen igen skulle gå
mod Nordjylland. Efter morgenmaden skulle alt pakkes, og huset ryddes til
aflevering. Nogle af deltagerne vidste, at der i den lokale kirke skulle findes
nogle særlig flotte kalkmalerier. Disse skulle beses, før turen gik videre.
Selskabet fortsatte på nær Joan og mig mod Stevns. Vi påbegyndte hjemturen,
da vi ønskede at foretage et familiebesøg på hjemvejen.
En flot tur med mange dejlige naturoplevelser og meget stensnak. Joan og jeg
fik ikke så mange sten og fossiler med hjem, vi besøgte Møn og Stevns for
første gang og havde derfor også travlt med også at nyde den pragtfulde natur
med alle de små, gamle huse, snørklede veje, de smukke klinter, havet og den
friske luft. Vi vil gerne benytte lejligheden til en særlig tak til Tommy, som var
turleder.

Poul Erik

Der graves i Lilians store samling
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Dette års udlandstur går til området omkring Siljansøen

Vi har i stenklubben tradition for, at vi hvert andet år tager på  en lille udlands-
tur, som regel til et område i Norge. I år synes vi det er tiden at prøve noget nyt,
så vi arbejder i øjeblikket på at lave en tur i dagene omkring Kr. Himmelfarts-
ferien. Det bliver til Dalarne i Sverige, til området omkring Siljansøen og
Älvdalen. Dette område er geologisk meget interessant, Siljansøen er en del af
Siljanringen, som i undergrunden er et krater der stammer fra et meteornedslag
i Devontiden. Siljanringen har en diameter på 55 km. Dette nedslag har rodet
godt og grundigt rundt i undergrunden, og har derved bevaret spændende struk-
turer  i grundfjeldet og i de fossilførende sedimenter. Så der skulle være gode
chancer for både fossiler og spændende sten og mineraler.
I Älvdalen er der et gammelt porfyrværk med tilhørende museum. Man har her
i mere end hundrede år brudt og bearbejdet de spændende porfyrer, både til
smykker og div. brugsgenstande så som skåle, fade og vaser m.m.
Vi forsøger i øjeblikket at skabe nogle kontakter til stenklubber i området, der
evt. kan være os behjælpelig med at finde de helt rigtige lokaliteter, så vi kan få
mest muligt ud af de få dage.
På dette tidlige tidspunkt kan vi naturligvis ikke præsentere et færdigt program
for turen, det kommer i majnummeret af Stendyngen og bliver tilsendt delta-
gerne.
Det vil blive en tur med kørsel i egne biler, vi køre naturligvis sammen og deler
om udgifterne. Det vil blive under de sædvanlige lidt primitive forhold (af
hensyn til prisen), hvor vi alle hjælper hinanden med det praktiske.

Tid: Kr. Himmelfartsferien fra onsdag den 28. maj til søndag den 1. juni
Sted: Vi mødes ved færgen i Frederikshavn (tidspunkt kommer senere)
Pris:  12-1500,00 kr. for dette får man   kørsel incl. færge, logi, mad,

museumsbesøg og ikke mindst godt samvær og gode oplevelser.
Tilmelding:   Senest 15. april til (turleder) Poul Erik Friis  Tlf .  98963431

Et kig ud over Siljansøen Eksempler fra Porfyrværket

Det var med store forventninger, vi lørdag d. 9. november skulle på besøg hos
Stinne.
En hel del af foreningens medlemmer har på et tidspunkt i det seneste års tid
været på stenhuggerkursus og prøvet at arbejde i granit eller andre bjergarter.
Derfor havde foreningenen arrangeret en tur til en kunstner for at se, hvordan
andre arbejdede med materialet og for at få et indtryk af, hvordan man mere
professionelt arbejder med formgivning.
Besøget hos Stinne blev en meget positiv oplevelse. Stinne startede udendørs
med at vise os de sten, som hun for øjeblikket var i færd med at bearbejde. De
sten, som Stinne arbejder med, er ikke af den størrelse, man lige tager under
armen med hjem, nej flere af dem vejede mellem 10 og 20 tons, så de sten ligger
der, hvor de ligger, og når de skal flyttes er det ved hjælp af en velvoksen kran.

Besøg hos Stinne Teglhus

Efter gennemgangen af de igangværende arbejder blev vi budt indenfor i et af
udhusene. Her fortalte Stinne om det værktøj, som hun anvendte til sine arbejder.
Efter besigtigelsen af værktøjet blev vi inviteret ind i stuen, hvor der var dækket
op med rundstykker og kaffebord. Da det var en meget blæsende og kold dag,
var det meget populært at komme ind i varmen.

Stinne Teglhus fortæller om sit arbejde, her ved sin arbejdsplads
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Ny Hjemmeside

Foredragsaften om fossiler på Mors.  ved Henrik Madsen

Denne aften får vi besøg af Henrik Madsen fra Molermuseet på Mors. Han vil
fortælle om fossiler og fossilindsamling fra moleret. Henrik er en kapacitet på
området og har en meget stor fossilsamling, indsamlet i området gennem mange
år. Han har længe været storleverandør af danekræ.

Tid: Tirsdag den 11. februar  kl. 19.00
Sted: Vejgård bibliotek
Pris: Gratis entré – Foredraget er  åbent for alle.

Foredraget vil blive fulgt op af en fossiltur til Mors, lørdag d. 14. juni, hvor vi
også vil besøge Henrik og hans museum. Mere herom i næste nummer af Sten-
dyngen.

Generalforsamling

Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling.

Dagsorden: se opslag side 18

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et fælles te/kaffebord. Efter
kaffebordet vil Poul Erik Friis fortælle om og vise billeder fra sin geologitur i
sommeren 2002  til Diskobugten, Grønland.

Tid: Tirsdag den 11.marts  kl. 19.30
Sted: Kulturhuset (lokale 14), Dronningensgade 12, Hjørring

Billeder fra stenklubbens tur til Mors i 2000

Fortsættes næste side

Vendsyssel Stenklub har nu fået sin helt egen hjemmeside, den kan findes på
adressen:  http://www.sitecenter.dk/vendsysselstenklub/  Den vil omhandle
stof, der især er henvendt til klubbens medlemmer. Andre interesserede er
selvfølgelig også velkomne til at bruge siden.
Opbygningen af siden er gjort mere enkel og overskuelig, samtidig er siden
meget nemmere at opdatere og vedligeholde, så skulle der være en god chance
for, at dette bliver gjort, og siden dermed bliver anvendelig for medlemmerne.

Weekendkurser i sølvarbejde
Brovst 8-9 februar      Skagen 15-16 marts

Leder og underviser er Guldsmed Britta Andreasen, Hjørring.
 Tilmelding og nærmere orientering hos Britta, 98968888
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Formanden har ordet:

I forrige nummer af Stendyngen omtalte jeg kort, at vi arbejdede med at forny
Skagen-messen. Nu kan jeg desværre meddele, at vi ser os nødsaget til at
aflyse messen, i hvert fald i år.
Bestyrelsen besluttede hurtigt efter messen i sommer, at noget måtte ændres,
at vi måtte forsøge at flytte messen ned på havneområdet i Skagen. Vi har
arbejdet med forskellige ideer til løsning af pladsproblemet, men det har i
praksis vist sig umuligt at løse, bestyrelsen har ikke været i stand til at finde
udstillingshal eller lignende på havnen og ser os derfor nødsaget til at aflyse
messen i år 2003.
Vi arbejder videre med at finde andre løsninger, men har i øjeblikket ingen
konkrete forslag. Messen har i de 16 år, vi har gennemført, den givet et pænt
supplement til foreningens økonomi. Derfor har vi følt, at det var vigtigt at
fastholde arrangementet, men som sagt, hidtil har vi ikke fundet de rigtige
løsninger. Har du nogle gode ideer, hører vi gerne fra dig.

Hvert andet år har vi tradition for en udenlandstur i Kr. Himmelfartsferien.
Disse ture er arrangeret med henblik på at gøre turene så billige som muligt
for at sikre, at så mange som muligt får mulighed for at deltage. Når man
deltager på disse ture, må man derfor ikke forvente nogen form for luksus, og
deltagerne må forvente at skulle deltage i forefaldent arbejde med f.eks. mad-
lavning, oprydning og rengøring. Ligeledes må man være indstillet på, at
overnatning kan være på sovesale eller lignende.

Den årlige generalforsamling står nu lige for døren, se annonceringen andet
sted i bladet. Jeg vil hermed opfordre alle til at deltage og gøre sin indflydelse
gældende.  Har du nogle gode ideer eller forslag til aktiviteter, eller har du
deltaget i en god tur og dermed fået kendskab til aktiviteter, er du altid vel-
kommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne og fortælle om ideen
med henblik på, at bestyrelsen senere kan tage den op.

Jeg vil hermed ønske alle medlemmer et godt nytår
Poul Erik Friis

Bodil og Henry Juhl , Vestbjerg
Ebba Kajhøj, Hjørring

Velkommen til nye medlemmer

Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling
tirsdag d, 11. marts 2003 kl. 19.30 i Kulturhuset (lokale 14),
Dronningensgade 12, Hjørring.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlægelse af formandens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab

4. Forslag fremlagt af bestyrelsen

5. Indkomne forslag fra medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent for 2003.

Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentforhøjelse.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Orla Thomsen, Britta Andreasen, John Pedersen og
Allan Andersen.
Orla ønsker ikke genvalg.

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et fælles te/kaffebord. Efter
kaffebordet vil Poul Erik Friis fortælle om og vise billeder fra sin geologitur i
sommeren 2002  til Diskobugten, Grønland.

Generalforsamling
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