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har f her. På de næste sider vi fortællerjer lidt om klubben
gennem mange år. Stort og småt, vi sammen mange gode
minder får om en klub, hvor mange ting er skel, og vi starter
nu med denne side

MEDLEMSBLADET FOR JYSK STENKLUB

Nu udkommer i et festligt år
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nu et leje ta'r på omtrent 200, og på møderne vi har ofte
mangefolk, der møder op og er klar tilforedrag og
kaffekop!

MEDLEMST ALLET

var noget med, at nogle stenpå et kursus slibes skuf, og så
begyndte den ellers med at vokse, der kom mangefler'folk
med interesser, viden, meget mer'.

KLUBBENS START



ta'r vifra en ende nu: Koch varformand, indtil Hanne
over tage sku': Så Jon Svane kom ogformand var medflid,
og de sidste mange år er Annie's tid. Der har også været
mangefler', der etjob for klubben udført har, det kunne
vær' som kasserer, redaktør med mer'. ingen nævnt er
ingen glemt, vi siger her!

KLUBBENS FORMÆND



har der været rigtig mange af; vi har farte t Danmark
rundt for gode ting at ta'. Der har også været ture ud
med bus, når til udenlandske steder der så sku's.
Norge, Sverig', Frankrig og Finland, Tyskland, flere
steder var vi sammen mange mand Sjove ting vi der
oplevet har, fællesskab er dejligt, ja den sag er klarl

TURE



har jo været et aktiv, mange jo har været der, haft dejligt
tidsfordriv. Der var mange folk på Annagades skol', ofte
ku' der mangle indtil flere sto!'. Erik holdt jo styr med
kyndig hånd både på maskiner, folk o_gså po lerebånd.
Hvis en sav itu var, ku' han straks lave den så hurtigt,
han var bare vaks.
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spænder meget vidt. Nogle elsker rav, og andre vil ha;
malakit. Andre trilobitter og en fisk kan li', andre fore- .
trækker krabber (dem med J O ben), og der er også
nogle, der jagter snegle, muslinger og søpindsvin med
mer'. Mineraler samles med stor flid, fælles for dem alle,
al det kræver tid.
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har vi også været medlem af Mange år gik, førend vi be
slutning kunne ta', om vi skulle være medlem eller ej, eller
om vi hell're skulle gå vor vej. Der var store diskussioner
her, på hver en'ste generalforsamling, åh vi be'rl Endelig
så kom afstemningen, og vi os udmeldte, den var meget nem.'

DAGU



nu skal lyde for de mange år, klubben eksisteret har (uha,
som tiden gårl). Vi vil derpå alle rejse os og si': "Klubben
længe leve skal", det håber vi, den har gjort os alle glade
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at klubben/år endnu mange flere jubilæumsår!

vores tradition - vi gevinster håber på at vinde, hver person
køber mange lodder og dem ruller ud. Børnene udtrække r,
Jon så råber ud:" Her er noget markasit med mer', noget
fnidder-fnadder kan jeg se på stykket her. Vi udtrækker,
farven harjeg her, giftig og cyklamen, ja så vidt jeg ser!"
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