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Vi far altsa 2 hele dage i Munchen. Om begge dage skal bruges fuldt ud pa
messen, eller man vil bruge noget af tiden til at se pa byen, er helt op til
hver enkelt. Der er f. eks. et Minera10gisk Museum samt et Pal~ontologisk og
Geologisk Museum, og hvad der nok var v~rd at bruge lidt tid pa - Statens Skat
kammer med guldsm~de- og stensliberkunst gennem 1000 ar!!! Det ligger lige
til venstre for operaen i overkommelig afstand fra banegarden.

Der vil blive afgang fra Arhus H_ fredag den 16/11, kl_ 16.17 med ankomst til
Munchen l0rdag morgen kl. 7.04. Hje.rejse fra Munchen s.ndag kl.22.S9 med an
ka.st til Arhus H . .andag kl_ 14_54_

De efterf0lgende togtider og priser ma tages med et vist forbehold, da det nu
v~rende program ud10ber med oktober maned, og hotelkontrakterne for n~ste S~

son endnu ikke er f~rdigforhandlede. DSB's egen vurdering er, at priserne
n~ppe vil ~ndre sig meget, da kronen er blevet en st~rk valuta, og dens kurs
l~nge har ligget stabilt. Men de nuv~rende priser er dem, der var g~ldende
~0rst juli maned.

Da Hamburgmessen i ar falder sammen med vort julem0de, vil vi i stedet arran
gere en 2-dages tur til Munchen-messen, som efter sigende er bedre og betyde
ligt st0rre ena Hamburg-messen.

MUNCHEN. 27. INTERNATIONALE MINERALMESSE den 17.-18. NOVEMBER 1990.
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A.B.

Af10seren for Erik bliver Hans J0rn Mikkelsen, der har lovet at holde maskine
riet i gang. Pa forhand tak fra alle os, der er afh~ngige af jeres hj~lpsom
hed.

Efter mange aktive ar du gar
og lader andre ta' over.
For k~ld'rens maskinpark du ej mere star,
men vi haber og tror, at du lover,
du stadig vil komme og v~re med
i f~llesskabet pa dette sted,
nar n~ste s~son star for d0ren.
Tak til Lilli og tak til dig,
hun stod jo bag dig den hele vej,
og nu skal vi sla til Sar-an .....

Og vers blev det til, Inger Clausens eget forfatterskab, der poetiske vend
inger udtrykte, hvad vi alle f0lte:

Men sagen drejede sig.f0rst og fremmest om Erik og hans virke for klubben, og
det manglede ikke pa rosende ord. Af mere synlige udtryk for tilfredsheden
med Eriks arbejde var "kors og band og stjerner", der i rigt mal blev h~ngt om
halsen pa den nye elefantridder.

Som s~dvanlig, nar det g~lder afslutningen, var det Erik og Lilli, der stod
for arrangementet, og det er man aldrig snydt med. Festligt bord, l~kker mad,
sild og sm0rrebr0d i lange baner. Og traditionen tro, lune l0gt~rter fra
Florence's ovn, kaffe og kage.

Onsdag den 2. maj sluttede s~sonen og Eriks store indsats som daglig leder ~f
v~rkstedet.

EN STaR TAK TIL ERIK

f ~

Vi vil pr0ve at fa v~relser pa hotel Metro~~l, der ligger lige over for bane-
garden, og som er et godt turistklasse hotel. Men da det er messetid, og vi
er lidt sent ude, ma vi bede jer om tilm~\ding til turen MEGEr HURTIGT, hvis I
er in~eresseret. Der bliver rift om~otelv~relserne i den week-end. Billet
terne vil blive sendt til hver enkelt f0rst i november. Turen skal altsa IKKE
BETAlES VEO TI~LDI~EJ, kun et depositum pa kr. 300,-.

Tilmeldingsblanket er indl~gt bladet.

1odien: "1m MUnchen steht ein Hofbrauhaus'". Det er der endnu

~
Jo - det findes overalt i byen.
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Bayerns hovedstad l0ber skam ikke fra me-
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Stenmesse Ulveh'jhallen, Haslund ved Randers den 20. 09 21. oktober 1990.

Wanda ChristensenDer var 15 deltagere ; turen.

Aftalte at m.des pA banegArden, og sA fri resten af dagen. Sa vi naede at se
mere af K.benhavn, bl.a. var vi nogle, som endte pa Stroget godt varme, sa det
matte blive til en is, vi skulle have. Vi fandt et sted, hvor vi kunne sidde
og spise isen (det tr~ngte vi til), ligesom der ogsl var brug for et toilet.
~n forsvandt bag en dlr og blev v~k meget lznge (for l~nge), for vi skulle jo

~A toget, men dlren var lAst, og ingen havde nogen .negle - stor opstandelse
tiden gik, den ene efter den anden af personalet forsvandt ud pA gaden og kom
ind igen alene, men pludselig kom Eli ude fra gadesiden sammen med den eneste
af personalet, der ikke var kommet tilbage efter sin tur pi gaden. Hun havde
~ret en ekstra tur rundt om kareen, men vi fik hende da med hjem, og toget
naede vi ogsl, sA efter en oplevelsesrig tur nlede vi alle godt hjem til Arhus.

klogere, sA det ma g.res om. SA over pA Rosenborg for at se pa rav, men da me
get af udstillingen var lukket, blev vi ret hurtigt f~rdig der. Der var dog
mange s~ndende ting fremstillet af rav, men vi kunne nok ikke rigtigt rumme
sA meget mere.

om museet og
men vi blev

Herefter finde Erik Schou Jensen, som havde lovet at for~lle
dets indhold. Vi troede, vi havde god tid ( ~n hel formiddag ),

~ste morgen, morgenmad pA hotellet og af sted til Geologisk Museum i taxa, 3
stk., Imindre kunne 'fkke g.te det, sA det b-levdyrt, 10 kr. pro nlfse(rlrende).

Afgang fra Arhus Havn onsdag morgen og fremme ved middagstid Kbhvn. luren
var fin med pladsbestilling he]e veje~' 09 sa finde vores hotel, op pa v~rel

serne med bagagen, hvor Inger var ved at t«ge den pa hovedet ind v~reiset
(der var et trin lige inden for deren). V~relset var fint. Derefter af sted
for at fa noget at spise, finde Planetariet, hvor der var best;lt bill~tter og
finde vores pladser (efter at have staet i en lang kefog sa - en oplevelse
uden lige, fornemmelsen af at flyve med ud i rummet, sa v~ holdt godt fast
·tolene. Derefter en flot stjernehimmel og fornemmelsen af selv at have v~ret

~ed pa turen. Man var tr~t bagefter. Vi spiste i Planetariet og havde en

sken udsigt ned over s.erne, hvorefter vi havde tid til at kigge lidt pa byen.
inden vi igen fandt vores hotel.

EN lYNTUR TIL K0BE~HAVN
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A.B.

Oer er flere flasker redvin pra!lllietil de bedste forslag til et "nyt hovede"
til vort klubblad. Se reglerne i nr. 48 fra april 1990.

HUSK TEGNEKONKURRENCEN.

Inger Clausen

Ellers var det smat med at finde mineraler selv - det var jo ikke en stentur;
men havde vi lyst og kr~fter til at slebe, var der nok at k.be, specielt var
der oeeaner af erkenroser i alle mulige st.rrelser fra helt smA til meterstore.
Vi var dog meget beherskede vores indk.b - vi skulle jo passe pi overvegten; .
men vi har da mindet om det - det koster ikke noget.

Ved flodlejet Tamerza fandt jeg et·p~nt forstenet sneglehus - helt af calce
don.

Det var en ~rkelig oplevelse at se to sl forskellige forekomster sA tet pi
hinanden.

Ved Tamarza har en flod eroderet en bred
kleft, der'stod med en lodret veg, der var
tydeligt vandret lagdelt af forskellige af-
lejringer med flere rekker af afrundede flin-
testen i flere hejder.

Ved Chebika findes en lagdeli~g skiftev;s af
hardt. fossilt materiale med tette m~ser af..
muslingeskaller og bl.dere lag af tuf. Natur-
kr~fter har vendt det hele 90°, sl lagene
star lodret med fossile kamme og uderoderede
klefter, der giver indtryk af et meget ejen
dommeligt landskab.

$'t

Pi en landrover-safari ; marts sl vi - El; 09 jeg - ca. 60 km. nordvest for
Tozeur og nesten ude ved grensen til Algerie to ret specielle geologiske fore

komster. r De findes vel mindre end 10 k~ fra hinanden langt inde i landet, er
begge af sedimenter oprindelse, men helt forskellige.

EN GEOLOGISK OPLEVELSE 1 TUNESIEN.
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0vrige stenklubber og stenvenner opfordres til at overveje/dr.fte ovenstiende
og sende kommentarer til Den fynske Stenklub inden m,det. En dr,ftelse pi et
klubm,de kan ikke nis, men den enkelte kan godt ni at give sit·besyv med.

Bestyrelsen for Den fynske Stenklub meddeler, at der i Ar IKKE vil blive af
holdt landsbyttem,de i Odense, idet man f.ler sig noget tr~ngt af det tilta
gende antal forskellige messer og samtidig ,nsker at fA gennemdr.ftet proble
merne o..ring salg/ikke salg pi byttem.det samt interessen for byttem.derne
det hele taget. Den B. september dr,fter klubben, hvorvidt byttem.derne skal
genoptages - og i givet fald under hvilken form.

LANDSBYTTEM0DET I ODENSE

A.B.

Gl~d jer selv og Naturhistorisk Museum ved at bes,ge klubbens store udstil
ling i museets forhal. Udstillingen er iben fra 1. september til et stykke
ind i oktober.

UDSTILLING

A.8.

oa det er en foredragsr~kke, kan interesserede sagtens nl at komme med endnu.
Brochuren og girokort k~n rekvireres pi: Folkeuniversitetet, Immervad 7,
8000 Arhus C., tlf. 86 19 05 66."

Lektor Erik Schou Jensen. - Torsdag kl. 18.15 - 20.45, f,rste gang den 6. sep
tember og sidste gang 1. november. - Gebyr 300 kr.

Geologisk Institut, C.F. M,llers all', bygning 120. Auditoriet.

Uddrag af Folkeuniversitetets prom~m for efterlret 1990

vedr.rende foredr~ t .-o101t:

"oe fleste mennesker opfatter den j~d, vi lever pi, som noget stabilt og ved
varende. Noget man vil kunne bo og bygge pi i al fremtid. oet er vel ~erfor
jordsk~lv, vulkanudbrud, oversv.mmelser og andre naturkatastrofer g,r et 51
stort indtryk pi os. Jorden er i virkeligheden et gigantisk dynamisk system,~
hvor drivkraften er store varmestr,mninger i~jordens 1ndre. Varmestr.mninger,
som i uendelig langsomme bev~gelser er ; stand til at ftytte verdens kontinen
ter, og derved udl,se de 8-900.000 jords~lv om Iret og fl 10 - 20 af jordens
aktive vulkaner til at komme i udbrud pro Ir. oet er vor viden om disse pro
cesser og de materialer, som medglr til disse, geologien bes~ftiger sig med.

FOLKEUNIVERSITETET EFTERAR 1990.
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Til.eldiRl til: Jytte Hillersborg, Lundbergvej 3, V~rum, 8900 Randers, telefon:

86 44 51 98 senest ... 1. ~r 1990.

Oa Jysk Stenklub i Ar har besluttet at arrangere en f~lles-tur til MUnchen-messen
i stedet for til Hamburg-messen, har Jyste Slens..lere - efter.ante opfordringer
besluttet af arrangere en bustur til Hamburg-messen l.rdag den 8. december 1990.
Prisen kendes endnu ikke, den er af~ngig af antal deltagere.

TUR TIL HAMBURG

'\..,._...;

r ,c ,
FINIS

Farvel - og tak til Erik for de kr~fter, du har brugt
pa os, nar du ved bordet pr~siderede sa smukt.
Velkommen - og goddag til Hans, der nu viI passe pa,
at vor maskinpark er i orden - stadigv~k kan gao
-OMKV}ED-

4.

Et ar gik hen - vi ses igen i Annagade; dog -
forandring er i vente, nar s~sonen starter, og
i nitten -niti; 10. maned Erik har sagt ~top.
Til geng~ld viI Hans Mikkelsen ta' v~rkstedsjobbet Ope
-OMKVJED-

3.

En vinter gik, som amat¢rer f¢rte vi os frem
med h¢jst forskelligt resultat i det, som vi fik hjem.
Thi handelag og fantasi ej altid f¢lger trop
med det, som vi har planlagt, og som vi viI f¢lge Ope
-OMKVJED-

s~sonslut~a~g for tredie gang, men blot en lille ~n
pA samme melodi, som vi nu kender godt igen.
Med f~lles front for k~ld'rens hold i slib og s¢lv og sten
star bordet d~kket - traditionen h~vdes her sAm~d.

OMKV}ED:
Hip hurra for k~ld'ren v~ aIle m¢des i,
og trods tr~ngsel der vi hinanden viI stA bi.
Noget mere plads viI vi ¢nske os, fordi
st¢rre albuer'um viI vi bare kunne Ii'. "-.,./

2.

MEL: DEN GLADE KOBBERSMED - (SELVF0LGELIG)

1. ~

ANNAGADE mEN - 2 MAJ?' 1990
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Hvis andre t~nker pa at tage pa en lignende tur, er vi naturligvis alle villi
ge til at give fra os af det, vi ved, men I skal v~re op~rksomme pa, at det

er forbudt at indsamle mineraler pa F~r0erne, og det er ogsa forbudt at med
tage den slags ting ud af landet, med mindre man har en tilladelse fra Syssel
manden. Det kunne l~ses i en nyligt udkommen, i 0vrigt engelsksproget, brochu

re pa dansk, tysk og engelsk!! Men F~r0erne er under al1e omst~ndigheder et

bes0g v~rd. Eva Rudolf

Bortset fra kun lidt opal og calcedon var der mange andre gode ting. Vort
"gamle", dejlige tilholdssted Skalefjord viste sig igen at leve op til sit gode

ry. Der var andre fine steder. Specielt skal nok fremh~ves et brud lige uden
for Klaksvig.

seet, nar hun har set sig ~t pa det.

Det var Jyttes absolutte hensigt, at vi skulle finde
calcedon og opal - det var ikke meget, vi fik, da vi
aldrig naede op til det sted, hvor det efter sigende
skulle" ligge straet ud over fjeldet ", men Inger
fandt dog et meget flot stykke forstenet tr~, som
bogstavelig talt var blevet til calcedon, meget flot
- det var virkelig et scoop, og savel Inger som Jyt
te fandt andet forstenet tr~. Inger havde i forvej
en ved ankomsten afleveret et stykke, som hun reg
nede med var forstenet tr~, pa museet (fundet 1987)
Museet havde aldrig h0rt om noget lignende fra det
omrade, og efter en dyberegaende unders0gelse viste
de endog meget stor begejstring. Vi havde en aften
bes0g af geologen fra museet i Thorshavn, som fik en
beskrivelse af de 0vrige steder, hvor der var fundet forstenet tr~. Inger tog
stykket med calcedon med til Danmark, men har besluttet at for~re det til mu-

<$ .'Vi var fire: tlorence, Ing~, J~tte og undertegnede, der tog af sted med Win-~
ston Churci 11 ti1 Thorshavn den 2. jul i. Med 4 personer i en bi1 (med fire er
bilen gratis med), 4-mands kahyt<med kort vej til bad og toilet, 7 n~tters op
hold i et dejligt hus, kostede hele h~rligheden 2270 kr. pro person., Hvis man
sa kan lide fisk - og bor i n~rheden af en by med auktionshal - sa er det bare

dejligt - og billigt! Vejret var som s~dvan1ig, lidt regn, lidt tage, lidt
sol og lidt bl~st, men ikke s~rlig koldt - i gru~den ganske h~derligt, bortset
fra en enkelt dag, hvor vi var pa Vag0, ~en der er ~ i hvert fald for os, der
var der - tradition for, at det regner, nar vi er pa Vag0. Sa med gummiestov
ler, regnt0j og en god varm sweater er man godt garderet.

TUR TIL F~R0ERNE
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Indl~g til n~ste nr. skal v~re redaktionsudvalget i h~nde senest 1/11-90

86 251024
86 143718
86 143461

86 933265

86 122724

t1f 86 281113
86 158192
86 149521
86 110041 \..._;

Langa 86 467282
Langa.

Formand, Annie Buus, Rugbjergvej 14, Stautrup, 8260 Viby J.
Sekret~r, Anker Svendsen, Herredsvej 81, 8210 ~rhus V.
Erik Jensen, P1utovej 8, 8270 H0jbjerg, med1em af best.
J0rgen Borup, Teg1gardsvej 27, 8270 H0jbjerg, med1em af best.
Kasserer, Ingemann Schnetler, Fuglebakken 14, Stevnstrup, 8870
Jysk Stenk1ub, giro 1217380, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870

Klubb1ade fra andre stenklubber bedes sendt til:
Grethe Weinkouff, Mars~lis Boulevard 30, 6. etage, 8000 ~rhus C.
Redaktionsudvalg:
Eva Rudolf, Janesvej 5, 2.tv., 8220 Brabrand
Ejnar S0rensen, Cape11avej 18, 8270 H0jbjerg
Dolly Jacobsen, Augustenborggade 19, 8000 ~rhus C.
B1adfordeler: Anny Hildebrandt, Thorasvej 8, Kysing N~s, 8300 Odder

ADRESSER:

Slibeho1d - tirsdage kl. 19.00 - 22.00. Start 11/9-90.

Slibeho1d - onsdage k1. 14.00 - 17.00 og kl. 19.00 - 22.00. Start 12/9-90 .•

S01varbejdsho1d - torsdage k1. 9.00 - 12.00. Start 13/9-90.

Abningstider:

V~RKSTEDET P~ SKT. ANNA GADES SKOLE.

Til m0derne medbringes egen proviant. Fra k1. 13.00 er der abent for handel,
bytning, stensnak og sten pa bordet. K1ubm0der starter k1. 14.30 og foredrag
kl. 15.00.

righoldige udbud af gevinster. D·esuden skal vi kare vinderen af ef- ..._.,

terarets tegnekonkurrence om forsiden til "STENHUGGEREN", og som tid
ligere vil Dolly ju1ehygge om os al1e.

L0 10/11 kLUBM0DE pa ~by Bibliotek. Forfatteren til "V~rd at vide om forste-
ninger", geolog Pal~e Gravesen, holder foredrag om fossiier.

Fr 15/11 - rna19/11: TUR.,JIL MUNCHE~r~ESSEN. Se omtale og program side 1-2.

L0 8/12 KLUBM0DE pa ~by Bibliotek. Det arlige julem0de og lotteriet med det

L0 13/10 KLUBM0DE pa ~by Bibliotek. Gemmol~ Kirsten Br0dsgaard vil fort~lle
;'om Gr0nland - stort og smat.

;- -
KLUBM0DE pa ~by Bibliotek. vi kigg~ pa~sommerens funa. Det tradi~
tionelle m0de, hvor vi finder ud af, hvad de andre og vi selv fandt.

L0 8/9
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Efterar 1990.PROGRAM FOR JYSK STENKLUB.


