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H. Koch

Jeg 0nsker pa forening~ns vegne bladet velkommen mellem os og haber,

det bliver til gavn og gl~de for medlemmerne.

stenenes mysterier - men alligevel stor gl~de. Pa samme made vil bl~

det nok medf0re noget besv~r, men ogsa blive sjovt. Jysk Stenklub 0n-'

sker, at bladet blive~ sa godt som muligt, og det opnas kun, hvis aI

le st0tter foretagendet. 8estyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til

at bidrage til, at godt stof finder vej til bladudvalget.·

indOat voIder as sikkert aIle et vist besv~r at tr~nge bare lidt

.'
oer ka~ i bladet spilles pa mange strenge, og netop fordi vi 'ikke er

kunstnere eller faglige eksperter, skulle der v~re gode muligheder

'for at bringe s t a'r-r-seller mindre bidrag til vedligeholdelse og udvi

delse af den interesse, vi er f~lles om. Et blad af sa beskedent et

C- ~mfang som dette kan n~ppe hver gang bringe tirg, som er af lige stor

betydning eller interesse for aIle, men det kan maske medvirke til at
abne 0jnene for andre sider af sagen end den, det enkelte medlem er

5~rlig st~rkt optaget.af.

Hensigten med bladet er blandt andet en bedre forbindelse mellem de

enkelte medlemmer og foreningen, samtidig med at bladet forhabentlig

viI blive i stand til at orientere dels om foreningsforhold dels om

ting, som har forbindelse med foreningens formal.·

.Jys~ Stenklub pr~senterer med denne lille pUblikation et nyt skud pa
«

foreningens stamme. Som antydet pa sidste generalforsamling forelig-

ger nu f0rste nummer af ~STENHUGGEREN».
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Hanne Kunde

I denne rubrik vil vi pr0ve at belyse den litteratur. der er pa marke

det. - maske et par stykker.hver gang. Skulle I komme til kundskab om

nye b0ger. bedes I venligst lade os det vide.

Sten. af Aage Jensen. G. E. C. Gads forlag. omhandler alle former for

sten. maske mest mineraler. Det er en virkelig god bog.

om asdeLs t en , Det

Politikens forlag.---Itdelstene i Farver. a~ .hofjuvel~r Ove Dragsted. fra

giver et fyldestg0rende svar pa alle dine sp0rgsmal

er en dejlig bog. som man vil fa stor·gl~de af.

Litteratur

L~r smykkestenene at kende. af Kirsten Br0dsgaard. er en .dejlig b(

let overskuelig. lige en lille bog. der er nem at have ved handen. sa

man til'enhv~r tid kan fa svar pa de mest element~re ting. Desv~rre sr

o den nu pa vej ud af markedet. i hvert fald i Aarhus-omradet.

Hugo Tuver

.V~rkstedet vil v~re en fast rubrik i bladet. og det er meningen. at vi

heri vil pr0ve at belyse de problemer. du st0der pa under arbejdet med

di.ne sten. Kom endelig med dine sp0rgsmal. og husk pa, at hvad der er

et problem for dig. si kker-t ogsa er eller har vair-et et problem for an

dre. - Sa stil sp0rgsmal. og V~rkstedet vil pr0ve at finde nogen. der

har en -10sning.

Det'vil nemlig vise sig. at alle de problemer. man havde med den lille

sten. vil blive st~rkt forst0rret. -En lille flade er nu engang nemmere

at polere end en stor. og smafejl ses m~rkelig nok ikke sa tydeligt pa

en lille flade .

deren vil fa meget mere ud af at starte med denne gruppe fremfor vr-
. ,

h~ng pa 40 x 30 mm. Derved opnas en rutine og en slibeerfaring. .

kommer en tilgode. nar man endelig tager mod til sig og starter pa en

s.tor- s ten.

Hvorfor vil mit grove slibehjul .ikke slibe ordentligt? Det tager en·

grusom tid at fa fjernet overf10digt materiale! Disse bem~rkninger er

ga~ske almindelige. is~r blandt nybegyndere. men det er n~sten aldrig

slibehjulet. der ~r noget i vejen med. Det er nu engang harde og ufor

g~ngelige materi~ler. der arbejdes med. og det kr~ver talmodighed at

slibe i f. eks. agat. Meget ofte begar begynderen den fejl at starte

med et for stort projekt~ Det b0r erindres. at en gennemsnit~-smykke

sten er af st0rrelsesordenen 10 - 20 mm lang og 5 - 15 mm bred. Begyn-
"
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Navneskiltet medtages ved m0derne. Har man ingen,/f~s et nyt af

Edda Larsen

Kassereren

Oer er jo endnu ikke opkr~vet kontingent for 1975. Oer findes derfo~

~edlagt bl~det et girokort, der ~edes beta It snarest muligt og senest

inden 3 m~neder.

Kontingent

Red.

Byttemarked. Til denne rubrik efterlyses tilbud og eftersp0rgsel for

indbyr~es bytning.

~Sven S0nnichsen.(

;M0det for10b underholdende, men dog fredeligt, og man hyggede sig bag

efter med en kop te eller kaffe samt en wienerbasse, medens Tuver for

talte videre om krystalformer .

~an enedes om at .sikre foreningens gode 0konomi ved en kontingentfor

h0jelse p~ kr. 5. Ved denne beslutning blev det n~vnt, at selv om bla

det ser ud til at kunne fremstilles ret billigt~ har man endnu ikke

kunnet fastsl~ st0rrelsen af udgifterne hertil.

If01ge statws pr~ 21/2 1975 v~r foreningens aktiver kr. 2.072,24

29,32kr.OVerskud

438,42

409,10

kr.Indt~gter

Udgifter

Regnskabet blev forelagt af kassereren og godkendt af forsamlingen. Vi

gengiver her f01gende korte uddrag af driftsregnskabet pro 1/4 1975:

/' .' . . -
og KaJ Br0sted blev revlsorsuppleant.,revis~rer,

Grethe Rosenfeldt tr~dte ud af bestyrelsen tidligere pa ~et p~ grund

af manglende tid og blev da af10st af suppleanten Hanne S0nriichsen. De

fremm0dte medlemmer godkendte det fortsatte medlemsskab af bestyrelsen.

Co ~f bestyrelsen var H. Koch, Hugo TuveT og Edda Larsen pa valg og blev

genvalgt. Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Kaj Br0sted og

Niels Schjeldahl. Sven S0nnichsen og Niels Schjeldahl genvalgtes som

Formanden kom i sin redeg0relse for ~rets begivenheder ind p~ de. grup

peaktiviteter, der har fundet sted i ~rets 10b. stenslibnirrgskurser.

smykkefremstilling, e~ serie privat arrangerede mineralo~forel~snin~er

p~ universitetet med mere. Oer arbejdes med muligheden for at f~ ar

rangeret en udstilling med medlemmernes sten.

Generalforsarnlingen, 8/3 1975

3



RedaktC2lr. Sven SC2lnnichsen. Regnersgade 9. 8260 Viby J. tlf 06-145572.

Fo rrnend , H. Koch. Ollerupvej 16. 8270 Ha j b j er-g, tlf. 06-112502.

Sekret~r. Hanne Kunde. Bz g ev ej 7.8260 Viby J .• tlf 06-140100.

Ke ss ar-er , Edda Larsen. Polarvej 13. 8200 Aarhus N, tlf 06-j603~4.

Hugo Tuver. VrC2lnding. 8762 Flemming. tlf 05-673134.

Hanne Sa nn i chsen , Regnersgade 9. 8260 v i by J. tlf 06-145572.

0~: Husk tilmelding. Kunde. Husk o£sa madkurven. - og evt. skiftetC2lj.

Bestyrelsen

Red.

Stof til n~ste blad bedes indsendt senest LC2l24. maj til redaktC2lren. (

adressen nederst pa siden.

Ou har nu rige muligheder for at fa aflC2lb for dine journalistiske til

bC2ljeligheder. T~nk ogsa_pa. at dine klubkammerater viI v~re taknemlige

for oplysninger om gode findesteder og andre tips.

Indl~g til bladet

Bestyrelsen

FYNSK STENKLUB: Fr 4/4. MedlemsmC2lde. bytte sten. maske en film.

SC2l11/4. Tur ?

FOREN. af STENVENNER. Sj~lland': Fr 4/4. MedlemsmC2lde BUlowsvej. Bille

der fra ture. LC2l-SC2l19-20/4. Ture med Oslo-forening til Stevns-Faxe og

mineralogisk museum. To 8/5 - Fr 9/5. Todagestur til Smaland. Taberg.

SC2l8/6. Tur til Skane.

Gemmo,logen Kirsten' Br-adsgear-d, Kab enh av n , vi 1 komme og ho Ide foredrag

for os. blandt andet om. hvordan man tilrettel~gger en samling.

Le r-d ag den 3. maj 1975 kl.' 9.00 fra Viby Torv: Tur til Sangstrup Klint.

SC2lndag den 1 . juni 1975 kl. 8.00 fra Viby Torv: Tur til R!2Ijle.

LC2lrdag den 14~ juni 1975 kl 8.00 fra Viby Torv: Tur til Gram.

SC2lndag den 17. august 1975. Meddelelse senere. C
LC2lrdag den 13. se~tember 1975 kl. 14.30 pa Aaby bibliotek.

LC2lrd ~g den 12. apr ill 975 k1. 14. 3O. pa A aby bib Ii0 t ek. '

Kaptajn J. P. Madsen. HjC2lrri~g. der er gemmolog. vil komme og holde fo

redrag om signeter'og kvarts.

JYSK STENKLUB:

Programrper
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