
Til Destyrelsen genvalgtes Ingemann Schnetler, og Doris Valgaard nyvalgtes. Be-

Kassereren aflagde regnskab. Oer var ikke de store overraskelser. idet klubbens

0konomi stort set har formet sig som i de foreg!ende !r - resulterende i et p~t
lille overskud. Oet blev dog be~rket. at der pi regnskabet for indev~rende Ar
vil komme til at figurere nogle anseelige enkeltudgifter til mikroskop, skab 09
andre ting, slledes som det blev bestemt p! forrige generalforsamling. Fore10-

bigt er kun mikroskopet blevet kgbt. Regnskabets hovedtal findes 0verst pc!n~ste
side. Regnskabet blev godkendt.

Til dirigent valgtes Sv. S0nnichsen. Formanden. Hanne Kunde's beretning, der

foruden aktiviteter og ha!ndelser i det forlebne Ar ogsA strejfede tildragelser i
fortid og fremtid. afs10rede, at klubben summarisk har fortsat sin tilv~relse pA
vanlig vis. Jysk stenklub blev stiftet 18/11 1972, og den dag i Ar bliver vi
altsA 10 !r. Jubil~t vil blive markeret med en stenudstilling. Beretningen blev
godkendt uden indsigelser.

redakt0ren

GENERALFORSAMLINGEN 13/3 1982

tet. EfterhAnden og efter nogen overvejelse har man pA n~rv~rende redaktion fAet
den opfattelse, at det mAske i stedet for er en efterlignelsesv~rdig god ide, da
det bl. a. nok vil betyde en lettelse for dem, der gemmer bladene, og vi agter
derfor her at g0re ligeledes i fremtiden. Derfor den lille ~dring i bladets ho
ved, som man mAske allerede har be~rket.

EN GOD IDE! (?). - oet er be~rket. at TORDENSTENEN, vestjysk stenklubs med
lemsblad, er forsynet med et stedse fort10bende nr. Den 1. gang, jeg sA det,
~kte jeg vist blot, at de ~ve vestjyder nok ikke havde be~rket Arstalsskif-
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Der var mange, der 0nskede en silkespattur til Fyn, ~pecielt S0nderby {hvilket

Der indkom pA vor lille rundsp0rge pA lerdagsmedet i februar forslag fra ialt 16
- Det var vist ikke sA dar liqt , men maske kan vi ved en senere lejlighed fA end
nu flere ud af busken, s~ ogs1 nogle af de medlemmer, der ikke sA ofte giver ud

tryk for deres ensKer, kommer frem med, hvad de har pA hjerte. Men her er altsa
resultatet, som vi best2mt vil soge at fare ud i livet, 09 det skal nok lykkes,
; hvert fald forsAvidt angAr alle indenlandske ensker.

TURFORSLAG FRA MEDLEMMERNE

ref. pA vegne af best. Sv. Sennichsen.

her at referere klart og konkret om vor klubs holdning, men referentens opfat
telse var, at der var en overvejende stemning for, 1) at DAGU ber holde sig fra
stenmesser, 09 2) at man ikke pA nogen mAde ensker, at der tildeles DAGU nogen
overordnet myndighed.

Der udspandt sig herefter en livlig debat om DAGU, - om denne organisations be

fejelser og klubbens forhold til den. Det, der is~r havde givet anledning til
diskussionen,var, at man i DAGU havde overvejet at lade sig engagere i afholdel
sen af stenmesser. Emnet blev 1angt fra uddebatteret, sA det er lidt vanskeligt

Under punktet eventuelt bl~v klubbens bibliotekar, Dolly .Jacobsen opfordret til
at lave en komplet liste med klubbens beger og blade. D.J. lovede at g! gang
med dette.

Der var indkommet et enkelt skriftligt forslag til generalforsamlingen fra Hanne
Sennichsen gAende ud pA, at der i n~ste medes~son blev indlagt et extra par ler
dagsm0der, hvor der kun blev byttet og snakket sten - blandt andet med klubbens

nye medlemmer. Forslaget·blev vedtaget, hvilket bestyrelsen tog ad notam.

P! baggrund af klubbens sunde ekonomi og bestyrelsens budget for 1983 foresloges

og vedtoges uforandret kontingent for 1983: 45 kr for enkeltpersoner og 70 kr
for e!l1kApar.

Bestyrelsessuppleanter blev Inger Clausen og Thorkild Nielsen. Den nye bestyrel
ses sammens~tning fremgAr i0vrigt pA vanlig vis sidst bladet. Som revisorer
valgtes Martin Bramsen og Sv. S0nnichsen, og Niels Schjeldahl blev revisorsup
pleant.

11614 krFormue pr 31/12 1981

1675 -

9938 -

Heraf overskud

Formue pr 1/1 1981 (exclusive forudbetalt kontingent)

6142 kr
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Ja, - sA gammel er vores klub blevet. Den 18. november 1972 blev den stiftet.

For at fejre det. holder vi en stor 'jubil~msudstilling med mineraler. fossiler.

10 AR MED STEN

TurudvalgetTak for interessen.y~re.

Der er ogs4 ensker om Finland, Sverige. Sydnorge og F~r0erne. MAske kunne vi fA
lokket Dolly til at underssge mulighederne for Finland. Mange ting kan jo v~re
forandret fra sidst (det er 4 Ar siden), men s~dende kunne det i hvert fald

Fors4vidt ang4r udlandet gAr de fleste 0nsker mod Tyskland. n~rmere betegnet J
dar Oberstein 09 Harzen, men der er ogs4 0nsker om ikke n~rmere definerede fos
silfindesteder. Efter oplysning fra Doris Rasmussen kan det mAske blive lidt

vanskeligt at komme i forbindelse med de rette personer, der kan hj~lpe os med
steder i Harzen, men Doris vil i hvert fald gerne hj~lpe os, hvis det bliver ak
tuelt. Det skal i denne forbindelse lige n~vnes, at Kebenhavnerne i Kristi Him-

\__ melfartsferien i Ar tager til Ruhr-omr4det og ogs4 ind i Frankrig. Det lyder til

at blive en v~ldig s~dende tur, sA det var m!ske ogs4 v~rd at overveje engang.

Som det vil ses, har fossilvennerne mange onsker, hvad der jo er meget natur
ligt. Specielt i forbindelse med mineraler er der enske om at besege stenmesser
og stenhandlere.

Oer er desuden 0nske om ture til brunkulslejerne ved Fasterholt, til Vesterhavet

(B1!vandshuk efter ray, og til Mandevejen). desuden til Ars1ev pI Djursland ef
ter fossi1er og til Torss grusgrav.

Der er 1ige s4 mange, der gerne vil til Mariager Fjord (Dania), og det kan for
ment1ig nAs i Ar.

SA er der de, der snsker en tur til Fakse-Men-Stevns pI en 3 - 4 dage. Der er
sikkert flere, der er interesseret, nAr det Kommer til stykket, - men 7 ud af 16
var jo da ret mange. Oet kan forment1ig ferst b1ive i 1983, idet turen til Got-

\_, land jo har nogen1unde samme indhold som en tur til Fakse - •

Der er 09S& nogle snsker om blot at jagte de danske mineraler.

3
kr~er meget rolige vejrforhold, da der el1ers ikke er nogen strand - men det
bestil1er vi sA) 09 Hel~, hvor man skul1e kunne v~e heldig at finde det lyse
rede silkespat. Vi mA prove; mel1emtiden at fA 10kket ud af silkespatfolk~ne p!
Fyn, om der ikke f1ndes bedre steder. Der er et andet 9nske i denne forbindelse,
nemlig Ristinge p! Langeland - gips. MAske kan det arrangeres samtidig, men det
er nok for langt for ~n dag.



Det er et stort arbejde at stille en sAdan udsti11ing pA benene. Der er mange

ting. der skal serges for. Vigtigst af alt: Vi ska1 have noget at udstil1e.
Selvf01ge1ig kan vi a1tid finde sk~rver nok at 1~9ge i montrerne, men de s~
dende ting, de sj~ldne ting ska1 vi lede lidt efter. Skulle du have noget ~t,
godt, s~rligt eller sj~ldent - mineraler, fossi1er, ~elsten, stensku1pturer e1-
ler egenfund fra klubbens udlandsture - sA vil vi meget gerne here frd dig. Tin
gene bliver udstil1et anynymt. Oet vil sige, at man ikke kan finde ud af, hvem

~elsten, smykkesten, strandsten, vores egne fund, foredrag og demonstrationer
p! Naturhistorisk Museum i Universitetsparken. Udsti11ingen finder sted fra 4/9

til 1/10 i Ar og er Aben daglig kl. 10.00 - 16.00. Entre: voksne 8 kr, bern 4 k~

Rubin , MAnesten , Cordierit 09
Granat i slibekvalitet pA lager

SKJERE- OG POLERMASKINER

KJELD ROSE
MINERAL IMPORT

STENBUTIKKEN Borggade 3
8000 Aarhus C 06-190422

SMYKKESTEN SJ~DNE BJERGARTER - SLIBE-
DIAMANTSK[RESKIVER SLIBE- OG POlERPULVER

RA .(I)ELSTENMINERALER

annonce

Vi er bortrejst pA indkebsrejse (og ferie) i tiden 3/4 til 16/4, begge dage

inclusive, men vi tr~ffes igen pA medet den 17/4.

Nu er vi snart leveringsdygtige
alt mellem himmel 09 jord ! !

I det mindste
vedr~rende stenslibning.

Vi har nu f. eks. ogsA slibehjul
i 4cm bredde i sAvel 6" som 8" •
Og minera1er har vi en bunke af.

Og v~rkt~j og vedh~ng.
UV-lamper. Mikroskoper.

Pr~v os.
PS. Har du fAet vores nye katalog
om maskiner, v~rkt~j og vedh~ng ?

Vi sender det gerne.

Birgittevej 6
8220 Brabrand

INTERNATIONAL MINERALS & GEMS
v/Nie1s Schje1dahl, 06-253210

annonce
4



F~lles oprindelse. Det antages, at agater, geoder og torden~ af vu1kansk oprin-

Der t~kes hermed pI agater, geoder 09 torde~. Samme forfatter, BM Shaub, hvis
artikel om de sediment~re konkretioner dannede grund1ag for den i sidste nr af

bladet afsluttede artikelserie. har beg!et en artikel om de vulkanske konkretio
ner, der i sin fulde udstr~kning kan l~ses i LAPIDARY, februar 09 marts 1979. Vi
forseger her i bladet i en sammentr~gt fri overs~ttelse at fA de interessante
fysiske aspekter frem, medens is~r en omstfndelig beskrive1se af forskellige 10-
kaliteters geoder og agater forbig!s i tavshed.

KONKRETIONER I VUlKANSKE BJERGE I

bestyrelsenbesvarer Hanne Kunde dem gerne.

Selvholdet aftaler indbyrdes, hvornAr der lukkes og genAbnes. Sku1le der v~re
,spergsm!l om, hvad der foregAr, - hvor eller, om man -kan komme med, osv. - s4

De ferste slibedage efter ferien og udsti11ingen b1iver onsdag 1/10 k1 19.00 09
torsdag 7/10 kl 14.00.

De sidste slibedage fer sommerferien bliver torsdag 29/4 kl 14.00 og onsdag

12/5 kl 19.

V~KSTEDETS SOMMERFERIE

med ven1ig hilsen, udstillingsudvalget

For nu at passe pI de ting, der udstilles, og for at reklamere 1idt for klubben
skal vi have vagter i udstil1ings10ka1et hele tiden. Vagterne deles ind i for
middag og eftermiddag. I festugen ska1 vi have 3 mand hele tiden og resten af
tiden 2 mand. For at det 'ikke ska1 b1ive de samme 5, der skiftes he1e mAneden,
vi1 vi meget gerne, om nogen vil melde sig som vagter nogle formiddage eller ef
termiddage. PI n~ste lerdagsmede, 17/4-82, ligger der en seddel fremrne med da
toer og tider, som man kan skrive sig pA. Skulle du v~re lidt usikker pA, hvor
nAr i september du kan, rnA du endelig skrive dig p4 som vikar. SA kan vi snakke
om det til august. Kan du ikke komme i august, skriver Jon Svane dig gerne pA en
dato. I august kommer der endelig besked om vagterne.

Jon Svane. Kildehsjen 64. 8240 Risskov. tlf 06-210606- senest den 17/4 -

Hvis du har noget, du gerne vil lade os udstille, ogsA selvom du m!ske ikke sy
nes, det er noget ~rligt. mA du he1lere end gerne ringe eller skrive til:

der ejer diamanten til en ha1v million.
5



I tyndslib af den vulkanske bjergart ryolit kan man finde nogle smA glasagtige
indeslutninger, der kaldes globulitter, heri. De bestAr v~sentligst af kisel, og
det fremgAr, at de mA v~re storknet efter, at den dem omgivende magma, der har
hojere smeltepunkt, er blevet fast. Husk s4 det, og l~ videre n~te gang. SvS

En enkelt af de lidt ~ldre forklaringer af torde~get gAr ud pA, at det var
sten, som de indianske guder havde brugt til at kaste efter hinanden, nAr de
skulle afggre deres indbyrdes stridigheder. Dengang var det nok en god forkla

ring. men den dur hel1er ikke mere.

Det har vist v~ret en ret umiddelbar indskydelse for de fleste af os, nAr vi sA
en geode, at talke, at det mHte v~ en gaslonme i noget vulkansk materiale,

der mAtte v~re fyldt ud af gennemsivende stoffer. men den forklaring mA altsA
modificeres lidt, ser det ud til. For det fgrste er mange konkretioner af sedi

men~r oprindelse. Dern~t kan der fremfgres mange indvendinger mod gaslommete
orien, nAr man begynder at overveje, hvordan de fysisk-kemiske processer kan v~-
re foregAet, sammenholdt med konkretionernes struktur og indhold. Her skal vi
blot anf0re, at den gamle teori ofte synes at mAtte v~lte alene af den grund, at~
de materialer. der udg0r det indre af agaten, geoden, torde~get, ~st umu
ligt kan finde vej gennem en stivnet klippe.

delse har begyndt dere~ tilv~else p! samme vis. Vi ska1 senere se pA, hvad for
skellene kan skyldes.

~ste

r

Bestyrelsen sysler med tanken om at lave en
lille fest pA biblioteket i an1edning af
vores lO-Ars f0dselsdag, 18/11. Det fAr vi nok lidt ~rmere at vide om

nummer af bladet.

Jubi ! JUBIL~MSFEST !

Dramatiseringen af denne meddelelse ved
hj~lp at hosstAende kortsk1tse, hAber vi,
vil bevirke, at den gAr ind ved al1e !

turudvalget og r

Vort tidligere samlingssted er efterhlnden
blevet for ubekvemt. Derfor har vi nu skif
tet til Viby stadion. Nemt at finde, god
plads, gratis langtidsparker1ng.

NYT SAMLINGSSTED FOR TURAFGANGE
6



06-270247
06-937113

Bladfordeler, Grete Rasmussen, Elverdalsvej 31. 8270 ~~jbjerg
Redakter, Sv. Sonnichsen, Agernvej 115,8330 Beder

Formand, Hanne Kunde, ogevej 7,8260 Viby J. (Dagu-repr) tlf 06-140100
Sekre~r, Doris Valgaard, Augustenborggade ~;~. 9.tv, 8000 Arhus C .06-147303
Erik Jensen, Plutovej 8, 8270 Hojbjerg, medl. af best. 06-149521

Dolly Jacobsen. Augustenborggade 19.8000 Arhus C, medl. af best. 06-143461
Kasserer, Ingew~nn chnetler, Fuglebakken 14. Stevnstrup, 8870 LangA 06-467282
Jysk Stenklub, giro 1217:30, Fu ebakken 14, Stevnstrup. 8870 LangA

Indl~g til n~ste blad senest august medio. Nyt blad ud mAske omkring 1 september

SchnetlerRettelser og tilfejelser bedes meddelt til

~DRESSELISTER pr 1/1 1982 udleveres ved henvendelse til Schnetler. Rettelser og
upplement vil kunne fAs ca 1/8.

rsperge i bestyrelsen.

Hvis du er interesseret i disse stenmesser, kan du fA n~rmere oplysninger ved at

Le-Se 12 - 13/6'Stenmesse i Kobberberg, Sverige.
Le-Se 24 - 25/7 Serlandets mineralmesse, Froland, Norge.
la-So 7 - 8/8 Nordisk sten- & mineral-messe, Frederikstad, Norge.

SOMMERENS STENMESSER ICVRIGT

OvenstAende har vi fra en pressemeddelelse fra arrangoren. Der meddeles videre,

at yderligere oplysninger vil fremkomme senere. Oa vi ikke kan love, at STENHUG

GEREN's ~ste nummer udkommer inden messen, rnA man, hvis nogen sayner oplysn;n

ger i det her meddelte, sporge sig frem. Vi ser frem til begivenheden ! r

Der er 2000 m2 udstil1ingsplads, cafeteria m. m. Abningstid bliver begge dage

kl 10.00 - 17.00. Oer er bybusforbindelse fra Odense. Hessen er Aben for byttere

forhandlere 09 udstillere fra hele Skandinavien. Moderat bil1etentre og bord

leje. Klubber eller private, som onsker at udstille samlinger eller lignende.

bedes kontakte ovenst!ende arranger i god tid af hensyn til planl~ningen. Der

vil blive solvsmede- 09 slibe-demonstrationer. Der er gratis camping n~r hallen.

I cafeteriet holdes en lil1e stenfest lordag aften. Allesohallen ligger ca 8 km

NV for Odense.

Arranger: West-Gem, Fredensgade 38, 6900 Skjern, tlf 07-351600 (Mette).

Allesohallen ved OdenseSTENMESSE 82 • le-So 4 - 5 september

7



PI Aby bibliotek kan der stedse handles en time fer mederne. kl 13.30 - 14.30.

La 16/10 1982. Tur til Dania ved Mariager Fjord i egne biler. Afgang kl 08.00

fra Viby Torv. Skrivekridt 09 hv~d man ellers kan finde i det.

Le 25/9 1982. Tur til Fyn. Afgang kl 08.00 fra Viby stadion i egne biler. Vi ta
ger til Vejlby Fed, hvor vi kan lede efter silkespat, pyrit. tungspat (?) og mA
ske ogsl andre ting, - og til Hindsgavl ikke sA langt herfra, hvor der er oligo
c~t ler og Middelfart-malm. Desuden til Sanderby, hvis der bliver tid.

Le 21/8 1982. Tur til Vesterhavet. Afgang i egne biler fra Viby stadion kl 08.00
Lokaliteter: Agger og Lodbjerg. Der findes oligoc~t ler (sort ler).

Le 18/9 1982 kl 14.30. Klubmede pi Aby bibliotek. Sommerens fund vises frem. T~

ogsA byttesten med - det bliver der nok ogsA tid til.

Le 19/6 1982. Tur til Mors og Eshej. Vi modes ved Viby stadion kl 07.30. Mors:
Der vil v~re 2 valgmuligheder. 1) Skranderup Strand med fisk, moler, tr~, se
'pindsvin, cementsten, slangestjerner m. m. og 2) Nykebing Mors. bes0g hos fhv.
dyrl~e Hans Broe, hvor man kan se en meget fornem samling krystaller. Eshej:

Bracchiopoder, esters, sepindsvin m.m. Hjemtur over Aggersundbroen, hvis tiden
tillader ophold her. Husk solbriller, hammer og mejsel. Der keres i egne biler.

14 - 22/5 1982. Gotlandsturen. Program fremsendes til de tilmeldte deltagere.

On 5/5 1982 kl 17.15 i Dansk Geol. Foren., auditoriet pA Geol. Institut. Ud

bruddet i Mount St. Helens. U.S.A.

Le 24/4 1982. Tur til Als. Afgang fra parkeringspladsen ved Viby Stadion
kl 08.00. Der keres i egne biler. Et medlem af Als-klubben vil vise os rundt. Vi

vil besege disse lokaliteter: Skelde Kobbelskov med diverse strandsten, Stensi~~
mose klint med aflejringer fra Eem-havet - interglacial aflejring, samt Klintin9
-hoved med nedre-mioc~e aflejringer samt diverse strandsten. Be~rk den nye af
gangsstation - se kortskitse pA side 6.

On 21/4 1982 kl 17.15. Dansk Geol. Foren., auditoriet pA Geol. Institut. Geo
fysiske metoder ved geologisk kortl~ning i Danmark.

La 17/4 1982 kl 14.30 pi Aby bibliotek. Ole Hansen fort!11er om farver i stene

On 31/3 1982 kl 17.15. Oansk Geologisk Forening. auditoriet pA Geologisk Insti
tut. Pr~sentation af det ferste nye geologiske kort over Oanmark 1 mAlestok

1:25.000. 1215 IV Viborg.

PROGRAM FOR JVSK STENKlUB
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