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        2004-kontingentet i Vendsyssel Stenklub:

Denne lille poetiske perle er fundet af Henrik Arildskov i en nyere
tysk kvartærgeologisk bog:

Den norske geolog Jan Mangerud udtrykte efter en ekskursion til Danmark og
Slesvig-Holsten sin store forbavselse over de enorme mængder af norske
ledeblokke han fandt her. På melodien "My bonny is over the ocean .."
forfattede han følgende lille stykke poesi:

My boulders are over the ocean
conveyed in a glacial train,
and when this had lost all its motion
it dumped them in dirty moraine.
Bring back,bring back oh bring back my boulders to me, to me,
bring back,bring back oh bring back my boulders to me.

Rhomb-porfyries went in the Elster,
the Saale came into the game,
and stole all the granits with feldspar,
and Weichsel exactly the same.
Bring back,bring back oh bring back my granites to me, to me,
bring back,bring back oh bring back my granites to me.

If the ice had decided to go slow,
then everything might have been fine,
it would not have picked up poor Oslo,
and spread it all over Holstein.
Bring back,bring back oh bring back my Oslo to me,to me,
bring back,bring back oh bring back my Oslo to me.

So Stremme and Menke, I`am grateful
for having seen all your fine tills.
Next year I shall take back a plate full
of boulders to put on my hills.
Take back,take back yes take back my boulders with me,with me,
take back,take back yes take back my boulders with me.

150 kr. .
100 - .
100 - .

Par ................................
Pensionistpar.................
Unge under 18 år...........

225 kr.
150 -
100 -
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Program for vinter og forår
Vi har nu fastlagt stenklubbens aktiviteter  for den kommende tid. Vi hå-
ber, 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 bestyrelsesmed-
lemmerne. Der er altid nogen, der har en ekstra plads.

24. januar            :
10. februar           :
6. marts              :
17. april              :
1.-2. maj                :
15. maj               :

Kursus / workshop i præparation af fossiler
Åbent hus med sten på bordet
Generalforsamling.
Tur til „Farm Of Art“
Stenhuggerweekend.
Tur til Trelde Næs

Kursus / workshop i præparation af fossiler

Med hovedvægt på vore fund af kridtfossiler fra Rørdal skal vi prøve at lære
lidt om hvordan man præparere og bevare sine fossiler.
Vi har tænkt det som en form for workshop, hvor vi i fællesskab prøver at dele
ud af hinandens erfaringer.Tommy, som har en del erfaring i præparation i det
hele taget, vil prøve at undervise og vejlede, så også mindre erfarne kan få
noget ud af kurset.
Medbring egne fossiler til at arbejde med, samt det værktøj I normalt bruger.
Jeg vil her nævne nogle nyttige ting: Små pensler, gamle tandbørster, kniv,
hobbykniv, tandlægeinstrumenter, små file, gravørpen (eldrevet), lup, luplampe,
stereomikroskop, små eldrevne slibemaskiner som f.eks. Proxxon, 2-komp.
lim af den hurtigtørende type.
Husk madpakke.

Tid: Lørdag den 24. januar  kl. 10 – 16
Sted: Kulturhuset (lokale 14), Dronningensgade 12, Hjørring

Et par eksempler på præparerede fossiler

Udlandsturen 2005 går til området omkring Siljansøen

Vi tror stadig på at det må være muligt at lave en tur til Sverige. Så vi arbejder
på at lave en tur i dagene omkring Kr. Himmelfartsferien 2005. Vi regner med at
det bliver til Dalarne, til området omkring Siljansøen og Älvdalen. Dette område
er geologisk meget interessant, Siljansøen er en del af Siljanringen, som i under-
grunden 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 strukturer  i grundfjeldet og i de
fossilførende sedimenter. Så der skulle være gode chancer for både fossiler og
spændende sten og mineraler.
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 hen-
syn til prisen), hvor vi alle hjælper hinanden med det praktiske.
Meget mere om denne tur senere.

Møn og Dalarne

Fra sidste sommers store skred ved Møns Klint

Vi kan allerede nu løfte lidt af sløret for dette og næste års større ture
-så er der mulighed for at få spærret kalenderen.

Weekendtur til Møn og Fakse august 2004

En del af vore medlemmer har udtrykt deres ønske om igen at komme på en tur
til Møn og Fakse. Det har vi lyttet til, så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved
12.-15. august 2004. Turen vil blive nærmere beskrevet i næste nummer af
Stendyngen.
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Stenhuggerweekend

Da interessen stadig er stor, tager vi endnu en omgang stenhugning. Vi vil prøve
om vi ligesom sidst kan få Torben med som instruktør. 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).

Tid: Weekenden den 1.-2.  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

Besøg på „ Farm Of Ar t „ ved Randers

Farm Of Art er et galleri med stenkunst fra Zimbabwe. På deres hjemmeside
www.farm-of-art.dk kan man bl.a. læse:
Nyd skulpturerne i galleriet, på gårdspladsen og i haven. Her er mere end 300
skulpturer i alle størrelse og prisklasser. Et stort antal kunstnere er repræsenteret
hver enkelt har udviklet sit eget personlige udtryk.
Stenkunsten i Zimbabwe har været inde i en rivende udvikling siden 1960'erne og
har vundet stor international anerkendelse. Gennem mange år har europæiske
kunstnere hentet inspiration fra den traditionelle afrikanske kunst. På Farm of
Art kan publikum opleve hvordan nutidige afrikanske kunstnere selv bygger vi-
dere på traditionerne i et moderne formsprog.
Naturen har givet Zimbabwe en overflod af smukke stentyper, som bruges til
skulpturer: Serpentin, springsten, opal, kobolt, verdit, sepoidit og lepidolit. Ste-
nene findes i både brune, grønne, sorte, gule, røde og lavendelblå variationer.
Farm of Art's skulpturer kommer dels fra kunstnerlandsbyen Tengenenge nord-
øst for Harare, dels fra Gavazi Art Center nord for Harare og endelig fra forskel-
lige kunstnerkooperativer i selve hovedstaden.
Vi vil få en rundvisning på stedet, og vi skal se en video fra Zimbabwe. Der vil
også blive lejlighed til at prøve at arbejde i stenene.

Tid: Lørdag den 17 april kl. 10.00
Sted: Vi mødes på Gudenårastepladsen ved Randers
Turleder: Britta Andreasen Tlf: 98968888

Men projektet NordGRIP (NordGRønlandsk Iskerne Projekt) er internationalt
og tæller forskere fra mange andre lande end Danmark. Kernen opbevares på
Niels Bohr Instituttet under Københavns Universitet, men prøver af den fordeles
til samarbejdspartnerne. Sektioner af den blev dog allerede analyseret med mange
forskellige metoder på stedet, hvor avanceret udstyr og computere blev passet
med stor omhu – og forkælelse, for mens teknikken skulle have ’stuetempera-
tur’, kunne mandskabet få lov at arbejde i 18 graders frost, for at kernen ikke
skulle tage skade.
Man har målt sig frem til, at isen helt ved bunden er mere end 120.000 år gam-
mel, dvs. fra Eem-perioden, som er varmeperioden før sidste istid. Det giver
mulighed for ny viden om, hvordan klimaet slår om fra en varmeperiode til en
istid, og denne viden vil være meget relevant for miljø- og klimaforskningen for
vor egen tid. Som en tillægsgevinst fik man med den sidste borekerne noget
genfrosset vand fra undergrunden med op, som muligvis kan give informationer
om biologisk liv på Grønland fra før indlandsisen blev dannet for ca. 2 millioner
år siden.
Det bliver spændende at høre mere om resultaterne fra dette store og impone-
rende stykke arbejde.

Susanne

Kilde: NordGRIP’s hjemmeside: http://www.glaciology.gfy.ku.dk/ngrip/

Strukturen tættere på. Farven er et sikkert bevis på at bunden ER nået. Iskernen der blev boret
lige inden bestod af fuldstændig klar is.
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Ved lektor Erik Schou Jensen
Geologisk Museum, København

Den Skandinaviske Halvø’s
geologiske udvikling gennem
3100 millioner år

Den Skandinaviske halvø inklusiv
Finland og Rusland udgør et af de
ældste kontinent områder i Verden.
Den ældste del, Kolahalvøen i nord-
øst, udgør  faktisk noget af det æld-
ste man kender på denne Jord. Denne
del af Skandinavien udgør kernen af
det man kalder  det Baltiske skjold,
som omfatter området fra Ural i øst
til Atlanterhavet i vest.
Gennem prækambrium  dannedes den
ene bjergkæde uden på den anden
langs Balticas sydvestlige rand indtil
Baltica i vest kolliderede med Ame-
rika for 400 millioner år siden og 150
millioner år senere med Asien.
Over en weekend gennemgås dette
Bal-tica’s geologiske historie med
disse parallelle bjergkæder, hvoraf
kun de dybeste rødder er tilbage, som
det man kalder det skandinaviske
grundfjeld. Den sidste opfoldning
fandt sted for 400 millioner år siden
med dannelsen af den norske fjeld-
kæde, hvis fortsættelse kan følges til
Skotland og videre i den senere be-
gravede gren af samme foldekæde
under det sydlige Danmark.

Kursustilbud
Folkeuniversitetet  udbuder i samarbejde med
Vendsyssel Stenklub spændende kurser.

Ud fra kort, plancher og billeder gen-
nemgås de forskellige formationer på
Den skandinaviske Halvø, ligesom de
involverede bjergartstyper gennemgås.

Tid:  Weekenden den 13-14/3; lørdag
kl. 12.00-18.00, søndag kl. 10.00-
16.00

Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen
12-14

Pris: Kr, 425,–

 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.

Stenklubbens stensav og slibemaskine

Ved seniorforsker, lektor Palle
Gravesen, København.

Nordjyllands geologi

Få steder i Danmark er der større linier
i landskaberne end i Nordjylland. Disse
er dels præget af undergrundens struk-
tur og dels af de landskabsdannende pro-
cesser, der netop i Nordjylland har vir-
ket i specielt stor skala i tiden fra Isti-
den og til i dag.
Kurset belyser den komplicerede under-
grund i Nordjylland, der tidsmæssigt
rækker tilbage til et ca. 1 milliard år
gammelt grundfjeld overlejret af
kilometertykke sedimentserier, hvis dan-
nelse indledtes for godt en halv milliard
år siden.

STENHUGGER-VÆRKTØJ

Vandværksvej 25 . 9800 Hjørring . Tlf.  98928366 . 98928382
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Referat fra stenhugningsweekend

Stenhugningsweekend d. 16. -17. august.

Igen har en flok ”stenhuggere” været samlet omkring deres interesse, nemlig
stenhugning. 12 personer mødtes på Ugiltvej, nogle ”gamle og erfarne” andre
helt nybegyndere.
Vi begynder kl. 09.00. De  ”erfarne” møder op med hele deres udstyr og i løbet
af ganske kort tid har de stillet deres huggeblok, sandkasse og værktøj op, som
regel på samme sted, som sidst. Det er næsten som når man går i skole, man har
det bedst på samme plads, som man plejer.
De ”nye” ser sig spørgende omkring og studerer de ”erfarnes” værktøj og med-
bragte sten. Sporer man en tvivl hos dem? En tvivl, om dette nu også er noget for
dem? Er man ikke dus med at bruge værktøj, måske aldrig har haft en vinkel-
sliber eller en hammer og mejsel i hånden, kan det nok virke lidt kaotisk og
uoverskueligt. Her skal jeg måske lige bemærke, at hovedparten på disse sten-
hugger-weekender er kvinder.
Efterhånden får vi ved fælles hjælp fundet huggeblokke, sandkasser m.m. til de
”nye”.
Vi starter med morgenkaffe og rundstykker. Vi ”erfarne” udveksler nyheder si-
den sidst og de nye lytter på og lærer lidt efter lidt de erfarne at kende. Jeg har
ofte spekuleret på, hvad mon de ”nye” dog tænker om denne flok ”gale” sten-
huggere. Tonen er bramfri og os, der kender hinanden på forhånd, kan forvente
en grundig gang mobning, dog altid godmodig. Selv er jeg uvist af hvilken grund
altid et af de oplagte ofre.

Denne weekend har vi lavet en aftale med Torben. Torben har hugget sten i snart
mange år og er meget dygtig til både at formgive og bruge værktøj. Torben har
lovet at medvirke som instruktør.
De  ”nye” sættes i gang  med at arbejde. Ikke en hel masse snak og teori, men lige
på med praktisk arbejde.
De ”erfarne” har allerede sluttet deres elværktøj til, der hersker et kaos af
forlængerledninger og trykluftslanger og snart flænges luften af den skærende
lyd fra 8-12 vinkelslibere. Der hamres og bankes og skæres og slibes.
Ved frokosttid må jeg afbryde strømmen for at få samlet deltagerne til den med-
bragte madpakke. Alle er dybt koncentreret om deres skulptur og har tabt tids-
og stedsfornemmelse, man er gået ind i en helt anden verden. Hvis den arbejd-
siver blev videreført til vort normale arbejde, ville der ikke være brug for mere
end en tredjedel af det normale antal medarbejdere. Madpakken fortæres på re-
kordtid og man er snart i gang igen med hammer, mejsel og vinkelsliber.
Hen mod aften denne første dag er mange skulpturer formet og venter på slib-
ning og pudsning og den sidste finish. Flere klager over ømhed i overarm, en
hammer er ikke særlig skånsom for musklerne på dette sted. Alle er godt støvede.
Jeg vil tro, det første der sker, når man kommer hjem er, at bruseren kommer i
anvendelse.
Søndag morgen møder alle igen, enkelte klager stadig over muskelsmerter men
alle er ved godt mod. Kaffen og rundstykkerne nydes og snart er alle i gang igen.
Der slibes, hugges og skæres. Efterhånden som dagen går, fremstår der en række
kunstværker. Alle, også de ”nye” har fået gjort arbejdet færdigt. Det er en fornø-
jelse at fornemme den stolthed deltagerne udviser over et færdigt arbejde, særligt
når det måske er det første nogensinde.
Aftalen med Torben viser sig at være populær. Alle er ovenud tilfredse med den
hjælp og vejledning, han har ydet og vi håber alle, at Torben kan overtales næste
gang igen. For øvrigt tror jeg, at Torben var lige så tilfreds med forløbet og
syntes, det havde været en dejlig og givende weekend.

Poul Erik Friis

Der arbejdes meget koncentreret
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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)

Lagene direkte under istidslagene spæn-
der fra Perm til højt op i Tertiæret. De
blottede undergundslag viser  vigtige
dele af denne lagserie, idet vi i Nord-
jyllands klinter og råstofgrave har gode
muligheder for at studere fossil-føre-
nde lag fra øvre Kridt til Miocæn, Kur-
set belyser endvidere Nordjyllands
istidslandskaber og ikke mindst de sjæl-
dent smukt udformede landskaber dan-
net siden Istidens slutning og frem til
nu med "fossile klinter" og gamle hav-
bunde i flere niveauer. Landskabernes
udformning og historie afspejles på det
smukkeste af vegetationen. Kurset slut-
ter derfor med at illustrere nogle af de
spændende sammenhænge mellem geo-
logi og botanik, der er så iøjnefaldende
i det nordjyske område.

Tid: 4 mandage
(8/3, 15/3, 22/3, 29/3) kl. 18,00-20.30.

Sted: Aalborg Universitet, Strandvejen
12-14.

Pris: Kr. 395,–

Geologisk ekskursion
til Han Herred og Vendsyssel

Ved seniorforsker, lektor Palle
Gravesen, København.

I tilslutning til kurset Nordjyllands geo-
logi afholdes der en heldagsekskursion
til lokaliteter i Han Herred og Vendsys-
sel.
Man kan frit vælge, om man vil deltage
både i kurset og ekskursionen eller kun
i en af delene. Ekskursionen påtænkes
afholdt i private biler. Transport-udgif-
terne afholdes af deltagerne. Nærmere
oplysninger gives i et særprogram, der
kan rekvireres fra Folkeuniversitetet fra
mandag den 22. marts. Af praktiske
grunde er der seneste tilmeldingsfrist til
ekskursionen mandag den 3. maj.
Se nærmere på www.fuaalborg.dk

Tid:  søndag den 27. juni 2004 kl. 8.00
til ca. 18.00

Sted: Afgang fra Aalborg Universitet,
Strandvejen 12-14.

Lørdag den 20. september gik turen til en af vore egne lokaliteter. Når man
først er ude i kridtgraven, kan man vælge at koncentrere sig om et lille område
eller afsøge de lange strækninger langs skrænterne. Der er muligheder for gode
fund! Blandt andet kunne Susanne fremvise et par flotte ammonitter.

Vi var fire biler inde. Der er plads til mange flere, og vejret var fint. Med andre
ord: Der er ingen grund til ikke at deltage, når vi besøger denne spændende
lokalitet!

Erik.

Referat fra fossiltur til Rørdal

Tommy, der var turleder, havde medbragt fund fra tidligere besøg i kridtgraven
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Fra Stenklubbens tur til Trelde Næs i 2001

Tur til Trelde Næs

Vi skal igen en tur til Trelde Næs. Også den gang har Aage  Plaetner lovet at være
vores guide.
Trelde Næs er hævet havbund med lag af plastisk ler fra Øvre Paleocæn til Mel-
lem Eocæn. Flere steder ses foldninger forårsaget af gletschere, formentlig fra
den seneste istid.  Af typiske  fossiler kan nævnes: hajtænder og ryghvirvler,
krabber, ormerør, fisketænder, snegle og muslinger. Af lidt sjældnere fund kan
nævnes: rester af hvirveldyr, først og fremmest fisk, men også skildpadder og
fugle. Stedet har leveret flere DANEKRÆ . Der er også rig mulighed for at finde
ledeblokke og andet godt, som er forskelligt fra det, vi ser i Nordjylland.
Inden vi tager ud på næsset, skal vi besøge et meget seværdigt privat fossil-
museum i Fredericia. Der kan vi bl.a. se nogle af de ting, vi kan finde derude.
Husk madpakke og fornuftig påklædning, leret kan være blødt.

Tid: Lørdag den 15. maj kl.  10.00
Sted: Vi mødes ved Transportcentret fire-fem kilometer nord for Vejlebroen
Turleder: Tommy Tlf: 98392084

Messekalender   2004

april....................................................
april....................................................
maj.....................................................
september............................................
oktober................................................
oktober...............................................
december.............................................

Gøteborg
Odense
Esbjerg
Ry
Næstved
Assentoft
Hamborg

3.-4.
3.-4.
1.-2.
4.-5.
9.-10.
23.-24.
4.-5.

Det er måske ikke en nyhed, men da bunden af indlandsisen på Grønland var nået
i sommeren 2003, og projektets succes dermed var en realitet, blev der ikke gjort
det store væsen ud af det i pressen. Derfor skriver vi en kort opsummering.
Der har været arbejdet med denne boring i 7 år. Siden 1996 har forskere knoklet
3 måneder hver sommer – i skiftehold for at nå mest muligt i den korte tid, hvor
arbejdet under de ekstreme forhold er muligt. Lejren ligger ca. 3 km over hav-
overfladen på ca. 75 grader nordlig bredde, og selv om sommeren kan kulden
derfor være meget streng.
Det særlige bor, som blev anvendt, var specialudviklet til dette formål. Men en
yderligere ny boreteknik måtte til, da man nærmede sig bunden, hvor isens tem-
peratur er tæt på smeltepunktet. Derfor blev 2002 fortrinsvist brugt til nyudvik-
ling af et bor, som heldigvis viste sig at kunne arbejde støt i sommeren 2003.
Projektets leder er professor Dorthe Dahl-Jensen, som flere af klubbens medlem-
mer vil kende fra en fin foredragsaften 2001 i Stenklubbens regi – netop om
indlandsisen.

Iskerneprojektet NordGRIP
i Grønland er fuldført.

Boret er netop kommet til overfladen med strukturen af genfrosset bundvand hængende under
boret. Vidunderet betragtes af professor i glaciologi Dorthe Dahl-Jensen (i midten) m.fl.
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Generalforsamling

Vi vil i år prøve at afholde en ny og anderledes generalforsamling.
Vi mødes  i Kulturhuset i Hjørring til kaffe og rundstykker. Herefter afholder vi
generalforsamlingen.
Når det er overstået, går turen til Frederikshavn, hvor et af vores medlemmer
Helle Kjærgaard vil guide os en tur til stranden, hvor vi vil prøve at finde nogle
store og små klumper af  Nordens guld. Så vi håber på en god storm et par dage
før – ja, der skal være rigtig rav i den!!.

Dagsorden: se opslag side 18

PS. PS. Husk de nye Kontingentsatser for 2004 - de står på side 19 her  i bladet
og skal gerne være indbetalt senest februar måned 2004.

Tid: Lørdag den 6. marts  kl. 10.00
Sted: Kulturhuset (lokale 14), Dronningensgade 12, Hjørring

Fortsættes næste side

Åbent hus

Vendsyssel Stenklub holder åbent hus med ”Sten på bordet”.
Kom og deltag i denne hyggelige aften og medbring gerne een eller flere af dine
sten og fossiler. Vi vil ved fælles hjælp forsøge at bestemme dit fund. Tag gerne
en ven eller en nabo med og få en god ”sten-snak” med de tilstedeværende sten-
klubmedlemmer..
Vi vil på Åbent hus-dagen gerne vise nye medlemmer og interesserede besø-
gende, hvad det er vi interesserer os for, og hvad det er, vi går og ”pusler” med.
Dette forsøger vi at vise med en lille udstilling. Foruden faglitteratur kan du på
mini-udstillingen se eksempler på mineraler, bjergarter, ledeblokke, fossiler, sten-
hugning, stenslibning, smykkefremstilling med mere.
Har du en samling, måske fra en bestemt lokalitet som f.eks. Grønland, Fur,
Rørdal eller et helt andet sted eller sammensætning, og kunne du tænke dig at
fremvise din samling, er du velkommen til at kontakte foreningens formand.
Alle er velkomne – og vi har kaffe på kanden og husk: medbring den/de sten og
fossiler, du har liggende i vindueskarmen eller på hylden.

Tid: Tirsdag den 10.februar  kl. 19.30
Sted: Kulturhuset (lokale 14), Dronningensgade 12, Hjørring
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      Jeg ønsker alle et godt og lykkebringende nytår.

Efter årsskifte, juletræ, gaver, lys, raketter og, al den anden virak er vi nu
vendt tilbage til ”normale” tider og dagene er allerede blevet længere. En skøn
tid, hvor man begynder at længes ud i naturen igen. Derfor er vi i bestyrelsen
allerede parate med forårets aktiviteter, som du kan læse mere om andet sted i
bladet.
Den årlige generalforsamling nærmer sig. I år har vi besluttet at prøve at
afholde generalforsamlingen på en anden måde (se andet sted i bladet). Vi
håber initiativet falder i medlemmernes smag. Ønsker du ikke at deltage i
eftermiddagens tur, er det selvfølgelig stadig vigtigt, at du deltager i selve
generalforsamlingen.
Jeg håber at rigtig mange vil deltage. Det er her man kan få lejlighed til at
komme med ideer, ros og kritik. Bestyrelsen vælger og arrangerer efter bedste
evne foreningens aktiviteter. Det skulle dog være underligt, om ikke nogle
medlemmer kunne have nogle andre og nye ideer til aktiviteter og ekskursio-
ner. Tradition er vigtig, men jeg tror også, det er livsvigtigt for foreningen at
forny sig og tilbyde nye og anderledes aktiviteter. Her har vi brug for alle
kreative kræfter og modtager gerne forslag og ideer fra medlemmerne. En
aktiv forening er et samspil mellem bestyrelse og de enkelte medlemmer: jo
større kreativitet og engagement, jo større aktivitet og jo større mulighed for at
udbygge og forny foreningens virke og tilbud med endnu flere tilfredse med-
lemmer til følge. Mød op og giv din mening til kende!

Poul Erik Friis

Stendyngen Stendyngen

Formanden har ordet:

Vendsyssel Stenklub indkalder til ordinær generalforsamling
lørdag d. 6. marts 2004 kl. 10.00 i Kulturhuset (lokale 14), Dronningens-
gade 12, Hjørring.
Foreningen er vært ved kaffe og rundstykker.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse 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 2005.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Tommy, Susanne og Poul Erik.
Alle er villige til genvalg.

8. Valg af to bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

OBS! Efter generalforsamlingen drager vi, med de medlemmer, som har lyst, på
ravtur. Læs andet sted i bladet om arrangementet.

Generalforsamling

Tror du på
evolution ?

NEJ ! Tror du ikke
på at
meneskene
nedstammer
fra aberne ?

NEJ !
jeg kan ikke
se forskellen



Nr.  1                                19. årgang                       Januar  2004

Inde i bladet
Program for foråret
Kursustilbud på Folkeuniversitetet
Stenhuggerweekend (referat)
Fossiltur til Rørdal (referat)
Iskerneboring

Man kan stadig gøre fine fund ved de gamle, delvist nedbrudte skænter. På dette
billede, som Susanne har taget, kan man tydeligt se, at også kridtet er cyklisk afsat.

Side 4
Side 8
Side 10
Side 12
Side 14

StendyngenStendyngenStendyngenStendyngenStendyngenStendyngenStendyngenStendyngenStendyngenStendyngen
Fossiltur til kridtet i Rørdal

BilledsidenBilledsidenBilledsidenBilledsidenBilledsiden

Godt nytårFra besøget hos Henrik Arildskov

Erik i molergraven

Per Smed ved Hirtshals

Fra en våd tur til Fyn


