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Sven Sennichsen blev valgt til dirigent.
Formandens beretning hzftede sig ferst ved en stor medlemsfremgang - nu
182 med!. - Baggrunden rna ses i en mere udadvendt og synlig aktivitet, som
skat felges op. Ikke blot bestyrelse, men gamle savel som nye medlemmer
blev moot med opfordring til aktivt at ga ind i klubbens arbejde, f.eks. ved at
ga med i planleegning af ture og lignende, sammenfattet i ordene: Hvis bare
mange ville yde lidt - ville vi slippe for at bede de fa om at yde meget!
Varkstedet er et stort aktiv for klubben og giver endda et pent
driftsoverskud, og bade varkferer og verkstedskasserer fik tak for stort og
godt arbejde. Det blev pointeret, at aUe medlemmer er velkomne pa
veerkstedet, og det er ikke sandt, at klubben forlanger et forudgaende
slibekursus (erfaringen er, at det ikke er noget verd), Naturligvis skat
tingene bruges med omtanke. Det er hobbyrnaskiner og hobbyvarktej, der
ikke holder til at blive brugt til mere eller mindre kommercielle formal. men
ellers er alle velkomne med deres sten.
Der er indkebt en ny slibemaskine, nummer to kommer fer efterarssesonen,
og den tredje og sidste bliver udskiftet i begyndelsen af 1993. Der er ogsa
udsigt til anskaffelse af frelles-vrerkooj til selvarbjde. - Der er truffet aftale
om et weekend-kursus i selvarbejde i samarbejde med en af aftenskolerne,
og dermed er der mulighed for at opna pensionist-rabat.
Apropos penge, sa har forman den segt statte fra forskellige legater og fonde
dels til foredragsholdere og dels til maskiner pa vairkstedet. Sa er det bare at
vente pa svaret.
STENHUGGEREN har skiftet redaktar. Seren Bo fik stor tak for fomyelsen
og omlagningen: Karen Pii kom lidt brat til, men har mod pa at fare Serens
linje videre.
Annonceme i bladet, fortrinsvis fra "geologiske ornrader", er vesentllge for
at financiere bladet. Og havde medlemmerne nye annoncer-ernner, skulle de
endelig sige til, sa der var mulige stedfortrzdere for evt. frafald. 6-8

annoncer vil det vere passende at kere med. Medlemmer bar sa ogsa handle
hos yore annoncarer.

Ad. 1:
Ad. 2:

Sammendrag af formandens skriftlige beretning og lngemann Schnetlers referat af
generalforsamlingen, der overveeredes af 29 fremrnedte medlemmer og fulgte dags
ordenen som anfart i februarbladet:

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN
DEN 14 MARTS 1992.

side 3STENHUGGEREN1992/2



Endelig er der segt om postbesergelse af bladet. Det viI koste 1,68 kr./stk. for
samtlige 200 eksemplarer mod 4,50 kr.zstk. for de blade, vi hidtil ikke har faet
udleveret ved klubmederne. Samtidig med en bedre service er del beregnet at
give en besparelse pA 8-900 kr. om Aret. Bladet trykkes i 225 eksemplarer pr.
gang, plus 100 ekstra til uddeling pA Ry-messen i september.

Beretningen godkendtes uden kommentarer.
Ad. 3: Regnskabet fremlagdes af kassereren gennem 14 Ar Ingemann Schnetler. Det

viste et underskud pA godt 2 tusinde kroner i 1991, men det var efter indkeb af
en slibemaskine til 6000 kr. og ret store udgifter til Ry-messen og optagelse i
telefonbogen. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4: Valg til bestyrelsen resulterede i, at Sinne Rann Mikkelsen blev valgt og er villig
til at overtage kassererposten. lngemann Schnetler blev overtalt til at forts.eue i
bestyrelsen, men uden kassererjobbet.

Ad. 5: Til bestyrelsessuppleanter valgtes Wanda Christensen og Hanne Sennichsen.
Ad. 6: Til revisorer valgtes Lillian Skov og Sven Sennichsen.
Ad. 7: Til revisorsuppleant valgtes Kai Brasted.
Ad. 8: Kontingentet fastsattes uendret til 80 kr. Arligt for enlige og 120 kr. Arligt for

par. Oplysning om kontingentets sterrelse viI fremover vere at finde i hvert
nummer af STENHUGGEREN.

Ad. 9: Der var ikke indkommet forslag fra medlemmeme.
Ad. 10: Af emner, der blev draftet, kan nevnes efterlysning af ultralydsrenser,

opbevaring af rnikroskop og varkstedet.
Doris Valgard patog sig at lave en ny liste (som vii blive bragt i bladet) over alt,
hvad klubben ejer af boger, tidsskrifter, maskiner, mikroskop m. v.
Bestyrelsen lovede, at aile medlemmer lrunne fAklubbens love, hvis de ikke
havde modtaget dem ved indmeldelsen.

Dermed var dagsordenen udtemt, og dirigenten kunne afslutte med at takke for god ro og
orden. Red.
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Anilinfarver kan bruges, men de er ikke helt permanente, har tendens til at blegne i
sterkt lys.

Sort:
Bad i sukkeroplesning og derefter i svovlsyre, sa sukkeret omdannes til kul.

BI8:
Soak in solution. Bad i oplesning af roo "prussiate of potassium" (ferri(ro) cyanid,
blodludsalt). Derefter i oplasning af jemsulfat, sa der udfreldes "Tum-bull-blue" i
agaten.

Bla:
Soak in bath. Blodludsalt - ferro(ri)cyanid. Bad i gul "prussiate of potassium" og derefter
bad i oplesning af jemsulfat.

Brun:
Bad i sukkeroplesning. Sterk opvarmning. Forkulning til "caramel".

JEble-lreDt:
Bad i nikkel-nitrat og opvarmning. Der dannes nikkeloxyd.

Platin-gren:
Bad i oplesning af cromsyre eller amrnonium-bicrornat. Ved opvarmning dannes
cromoxyd.

Red-fanning:
Bad i jemnitrat. Efter opvarmning dannes der jemoxyd.

Ved den anden metode anvendes 2 bade efter hinanden af opleste salte. Det andet bad
forarsager en farvet udfteldning af et uopleseligt metallisk salt, der afsattes inde i agaten.

Ved den ferste lader man det metalliske salt indsuge i agatens porer. Dette oplaste salt
eendres til uoplaselig oxyd ved opvarmning.

TO METODER TIL FARVNING AF AGAT.
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Fortsettes side 11.

Efter at agaten har veeret i ovennevnte bad (ej-oplesninger i den enskede tid, skal den
omhyggeligt terres i en varmeovn i 2-3 dage for at fjeme sA meget fri fugt som muligt
fer brcendingen.(For at undga revner under brzndingen).

NB: AI farvning foretages efter polering for ikke eventuelt at blotte ufarvet materiale
under slibning m.m.

Tykkere end ca. 10 mm farves sjeldent helt igennem, det betyder, at farvningen sjeeldent
trznger mere end ca. 5 mm indo

Rod:
Til opnaelse af rede farver anvendes iflg. de gamle tyske agatslibere bad af strerk
oplasning af jemnitrat og tynd som "Mimchener-el" .Den vandige oplesning af jemnitrat
holdes varm og agaten holdes nedluldret fra 1-4 uger, alt efter stenens tykkelse.
Stentykkelse:

3 mm - 1 uge
6 mm - 3 uger
10 mm - 4 uger

Vi&tige Carver - rod.
Kendskabet til opnaelse af rede eller redlige farver i agat ved "ter opvarmning" stammer
fra 1813.

Agaten kan indeholde srna mangder jern, der 00r fjemes fer bnending til granne farver,
ellers bliver den grenne farve "mudret". lemforbindelser fjemes ved bad i salpetersyre i
2-3 dage. Derefter varmtvandsbad i adskillige dage. Adskillige skift af det varme vand.

Farvnlng af alat.
Til farvning:
Absolut rensning. Petroleum Jean fjemes ved kogning i en sterk oplesning af natrium
karbonat. Eller man kan bruge oplesningsrnidler som f.eks. gasoline eller en eller anden
ikke bnendbar rensevaske, der aile bruges kolde.
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ENHVER MINERALSAMLER er i stand til at bestemme et stykke calcit ved at pafere en drabe
saltsyre og konstatere, at det bruser. Vi ved ogsa noget om hardhed og om spalteflader, men nAr vi
kommer til de mere snedige bestemmelsesmetoder, star de fleste af, og det er egentlig synd. Idenne
og en felgende artikel vil jeg preve at rade bod herpa.
HVORFOR DET VIGTIGT at kunne bestemme sine mineraler selv - moo nogenlunde sikkerhed?
Keber eller bytter man sig til en sten, medfalger der jo en seddel med mineralets navn og findested.
Men dels kan mineralet vere forkert bestemt, og dels finder man som samler hurtigt ud af, at det er

spendende at jagte sine mineraler pAvarper og i fjeldet, og sa mAman selv skrive sedleme.
SMUKKE IlANDOOGER med gode farvefotos af rnineraler (pa dansk navnlig W. Schumann:
"Sten" fra Gads forlag) er naturligvis en hjzlp, men dels er udvalget i en sadan handbog suerkt
begrsenset, og dels ligner mange mineraler hinanden til forveksling - f.eks. malachitlbrochantit ellei
de sorte mineraler. Naturligvis kan man moo udbytte sparge mere erfame samlere eller indlevere
stykker til bestemmelse pa Geologisk Museum. Men denne hjelp far man mere fornejelse ud af, nar
man ferst selv har gjort et stykke arbejde.
MINERALER DANNES oftest dybt under jordens overflade, f.eks. ved starkning i en smeltemasse
(magma), hvori der findes en nekke stoffer ved en bestemt temperatur under et bestemt tryk. De
aktuelle stoffer, trykket og temperaturen tilsammen bestemmer, hvilket mineral der vil dannes. N~
det farste mineral er udfasldet, er samrnensetningen af de tre faktorer en anden, og et nyt miners.
kan dannes osv .. En sadan "familie" af mineraler kaldes en papagenese, og dette begreb er praktis c
at kende for stensamleren.
HAR MAN NEMLIG sat sig ind i geologien pA et aktuelt findested og fundet (elIer ved, at andre
har fundet) bestemte mineraler der, sa har man gode muligheder for at forudse, hvilke andre
mineraler man evt. ogsa vil kunne finde der. Derfor er det vigtigt at angive nejagtigt findested for de
stykker, man giver videre, Tilsvarende kan man skaffe sig viden om mineraleme fra et findested ved
at lase i tidsskrifter eller anden litteratur - eller ved at snakke med andre, der har samlet pa stedet.
Derved far man indsknenket rekken af muligheder vasentligt nar mineralet skal bestemmes.

NU STAR MAN sA med et mineral, som man har visse anelser om - man ved i hvert fald, hvor det
er fundet. Herefter kan man udfere en nekke prever for at bestemme sig frem til det rigtige navn.
Disse prever er dels fysiske, dvs. vedrerer stenens "ydre" egenskaber, og dels kemiske, dvs.
vedrerer de grundstoffer, mineralet er sammensat af, og derfor ferst mulige, nar vi har "lukket op"
for stoffeme pA forskellig vis. De fysiske bestemmelsesmetoder omfatter et udvalg af felgende
egenskaber:

1. KRYSTALFORM: kan bestemmes, nar man finder frie krystaller pa stykket, heIst med
endeflader (terminerede). Der skelnes mellem syv krystalsystemer, opdelt efter symmetri. En god
lup er uundvarlig.

BESTKMMELSE AF MINERALER, 1. del.
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2. AGGREGATFORM: Er den made, krystalleme sidder sammen pi i et krystallinsk mineral -

f.eks, bladet.stanglet, tradet.fibrest.radialstralet, kuglet, komet, tset, jordagtigt osv. - altsa en vigtig
beskrivelse af mineralets udseende.
3. SPALTELIGHED: NAr mineralet gar i stykker, sker det ofte langs spalteflader i mere eller
mindre udpneget grad. Forholdet mellem spalteflader og brudflader afger, om mineralet har
fuldkommen, tydelig, ringe eller ingen spaltelighed. Antallet af spalteretninger og vinkJeme rnellern
dem karakteriserer mineralet. Pas pi ikke at forveksle spalteflader og krystalflader. Brug lup.
4. BRUD: NAr mineralet ikke spaltes, gar det i stykker efter brudflader, hvis udseende bruges ved
bestemmelsen. Man skelner mellen jevnt, ujevnt, splintret og muslet brud - det sidste ses f.eks. pi
flint. Brug IUp.
5. SEJGHED eller tenaeitet er udtryk for mineralets "samrnenhzngningsevne". Det kan vere sejt,
spredt/skart, malleabelt (kan hamres tladt) eller sektilt (kan skeeres med kniv), elastik eUer bare
bejeligt. Kan bedemrnes ved at betragte en knivridse under en kraftig lup.
6. MASSEFYLDE er det antal gram, en em 3 af mineralet vejer. Kan beregnes nejagtigt ved
mating af veegt og rumfang, nAr stenen bestAr af samme mineral og er massiv. I praksis "vejer" man
stenen i handen og bedamrner dens vegt i forhold til en kJump granit af lignende starrelse -
hAndfomemmelsen kommer med evelsen.
7. RIDSEHARnHED bestemmes pi en frisk brudflade efter Mohs lO-delte hardhedsskala.
Hardhed 1-2 kan ridses med en negl, 1-3 med kobberrnant (overklippet 5-ere), 1-4 med jernsem, 1-5
5 1/2 med en god knivspids, 6-10 kan ridse i vinduesglas, 7 112-10 kan ridse i kvartslflint. Det er
mere nejagtigt at ridse pa/rned mineraler af kendt hardhed, men med evelse lserer man hurtigt at
vurdere hardheder under 6 med sin lommekniv.
8. GLANS er mineralets evne til at tilbagekaste Iys fra en frisk flade, evt. en krystalflade. Man
skelner rnellem metal-, diamant-, glas-, perlemors-, silke-, fedt- og begglans eller matlingen glans.
9. GENNEMSKJNNELIGHED er mineralets evne til at lade Iys passere igennem - det kan vere
gennemsigtigtltransparent, gennemskinneligt, kantgennemskinneligt eller uigennernskinneligt/
opakt/tat. Den farve, en tynd splintlkant far, nAr den gennemlyses, kaldes splintfarven. Den er
karakteristisk for mange merke mineraler.
10. FARVE vurderes pa en frisk brudflade, men er ofte et usikkert kendetegn, da samme mineral
ofte kan frerntrade i adskillige farver.
11. STREGFARVE eller pulverfarve for mineraler med hardhed under 7 fas ved at trakke en streg
med en frisk brudkant af mineralet pa en uglaceret porcelznsplade eller en kasseret hvid
porcelanssikring eller ved at knuse en splint mineral i en uglaeeret porcelansmorter (kan ogsa
bruges for hardere mineraler). Farven pa stregen/pulveret er temmelig karakteristisk for mineralet.
12 OPWSELIGHED af en tint pulveriseret rnineralpreve i vand eller syre, koldt eller varmt, evt.
med brus, lugt, farve eller gel-dannelse, er ofte en stor hjrelp. SMAG afhanger af oplaselighed i
vand og kan vere en god hjalp - men lad vere, hvis du ikke allerede er temmelig sikker, for
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(Sakset fra ·SPADfJEN· sep. 91 - Artiklens 2 del felger i sep.-bladet).

vandop18xJi&e mineraler karl vere &ifti&e, 0& mange syreoplaselige er serdeles &ifti&e
(mavesyrenl).
13. SMELTEUGHED gradueres efter en 7-delt skala og kan preves i stearinlysflamme,
gasflamme eller under bleserar, dvs. i en meget hed gasstikflamme, frernbragt ved luft
gennemblzsning.

14. LUM.INFSCENS er del lys, nogle mineraler frembringer, n!r de tilfares energi - f.eks,
fluorescerer nogle mineraler, n!r de bestrales med ultraviolet lys.
15. RADIOAKTIVITET er udsendeJse af en sUiJing, der kan males med en geiger-taller.
Radioaktivc mineraler indeholder ofte uran eUer thorium, og de Ill! ikke kornrne i forbindelse med
madvarer eller pi anden ~ "indtages".
MlKR.O-MlNERALERNE - hvad med dem? De er jo ikke spor voksne, men serdetes falsomme.
Alligevel kan de underseges med ovenna:vnte metoder. Samler man MM har man ogs! mikroskop,
RidsehArdhed klares med en rneget tynd nil rnonteret i skaft, pulverfarve ~ porcelain under lup,
op18seJi&hcdpi en stump glas under mikroskopet osv. Naturligvis kan det tilstedevserende mineral
vzrc ~ minimalt, at man Ill! leve med usikkerheden. Ogs! kemiske prever kan udfares ~ MM.

Chr. W. Bauditz.

1
)
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Storgade 71, 8882 Faarvang
Telefon 8687 1400 Telefax 8687 1922
Abent hverdage 9-16 samt efter aftale

Stort udvalg af sjreldne mineraler
Fossiler Hom & hjortetakker
Konkylier
Samlinger kebes

Hedeg1altalJrtdl

ROCKSET
BOX 5319

S -10246 STOCKHOLM

TIf. 009 46 8 782 95 97

Rekvirer vortprogram

Vrer opmarksom pd vore GEO-Rejser for aile fra Danmark, Sverige, Fin
land og Norge, som er interesserede i Geologi, Stell, Mineraler og Fossiler
og som ogsd geme vii opleve andre landes kultur og folkeliv. En rejse i rum
og tid gennem den geologiske historie.
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Gran:
Grenne farver kan frembringes pi flere mader. 2 bade er almindeligt - meettede eller
starke oplesninger af cromsyre eller kalium-bikrornat. Crornsyreoplesningen synes
foretrukket, selvom kaliurn-bikromatsaltet er billigere.
Stenen anbringes i cromsyre oplasningen i 8-14 dage, alt efter agatens hardhed og
tykkelse. Over 10 mm i op til 8 uger.
Derefter anbringes stenen i en varm lukket beholder moo klumper af ammonium
carbonat i mindst 2 uger. Ammoniumdampene skal her gennemtreenge agaten og bevirke
en klar gran udfaldelse af cromsalt (flydende arnrnoniak-oplesning vil formentlig afblege
noget af den oplaselige cromsyre eller bicromat).
Efter "gaskammeret" foretages tarring og gradvis stark opvarmning i en digel som
neevnt under red-farvning.
Grenne farver falder ikke altid ud efter forventning.
"Mudret" gran eller blalig-gren farve kan fremkomme.
Eksperimenter!

Bra!oding.
Agaten fjemes fra ovnen, og mens den stadig er varm, anbringes den i en smeltedigel,
f.eks. jemdigel. Agaten indpakkes bedst i f.eks. fibres-asbest (det gar vist ikke mere!)
eller pulveriseret magnesiumoxyd. Digellag lagges over. Temperaturen eges meget
langsomt, indtil digelen er blevet redgledende. Derefter langsom afkeling.
Agaten rna ikke fjemes fra digelen, fer indholdet er fuldsuendig afkalet, Hvis den
enskede farve ikke er opnaet, kan badet i jernnitratoplesninger og branding gentages en
eller flere gange.
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Erik Jensen fra verkstedet havde disse opskrifter og overlod dem til bladet, men
det star ikke pa dem, hvorfra de starn

( K.Pii.)

Oplesningerne, der bruges til agatfarvning, kan bruges gentagne gange ved at tilsiette
vand for at erstatte fordampning og srna mamgder af saltene, efterhanden som vasken
bliver svagere.

BIA:
2 forskellige afskygninger af blat tas ved at anvende henholdsvis gult blodludsalt og root

(ferrocyanid of potassium).
Oples 250 g af et af saltene i 1 liter vand (giftigt).
Bad i 1 til 2 uger - varrnt, men ikke for varrnt (slet ikke kogning). Derefter bad i jem
vitriol (jemsulfat) i 4 til 8 dage efter dybden af den enskede farve - ingen "branding"
bagefter.
Der opnas en rnerkere bla farve, hvis jernsulfatoplesningen far tilsat nogle fa draber

svovlsyre og salpetersyre.
Under jemsulfat-badet kontrolleres farvestyrken, og badet afbrydes, nAr farven er naet,

Black Carbon - sort kul:
Ferst bad i almindelig sukkeroplasning med 375 g til 1 liter vand og ca. tykkelse som
flydende honning. Til at begynde med brugte de ferste agatslibere fortyndet honning.
Herfra kommer navnet honningbad. Mens agaten er i sukkeroplasningen 00r det hele
holdes varmt. Badets varighed: 1 til 3 uger efter tyldrelse, hardhed og farvningens
teethed. Fordampning af det varme vand modvirkes ved at tilsztte mere vand.
Efter badet anbringes stenen uden afvaskning i svovlsyre. Opvarmning af syren pa en
varm plade - langsomt - til temperatur i nerheden af kogepunktet i ca. 15 min.
Beholderen skat veere dekket.
NB! Serg for beskyttelse mod syren. Sten og syre afkales i lebet af fa timer.
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Slu, _lager .1Emaljeovne - emaljepulver samt tilbeher til emaljearbejde.
Porcellensplader i mange st"rrelser.
Gemrnologisk udSlyr Ira Kruss: Mikroslu>per, relractomelre, UV-Iamper m.m.
Beger om stenslibning og guldtselvsmed_arbefd_ I.generes ligaledes.
Sese; os polvores adresse elier konlalet os pi tel_Ion 311fT 41 70, t_lelax 38 88 60 06.

ANKU Sliver and Slones ApS
Godlh'bsvej 128,2000 Frederiksberg
AbningSlider: Mandag lukket, tiradag, onsdag 12-17,Ioradag 12-111,tr.dag 12-1&. .rdlg lukkel. Udenlor di ... tide, - .n.r allal•.

Siort laller al Y1I!rktej, malerlaler ov malklner tllllu,dll.'vsmedlirbeide
Sierling s"lv, messing, kobber, lin, nyselv og lombak I plade og lrid i mange dlmensioner.
St"begranulal I sterling selv saml fln-selv.
All Iii s8vning, lilning, slibning, pole ring, Iodning, lIebnlng, valsnlng og lralkning al 1I!l1v.
Halvfabrikala i sterling selv,
Slerling selvf<aederi mange IlIIngder og modeller - ogs! I rnelermAI.

~ ANKU
~ ft ."ver and StDne. ApS er leveringsdygtig
~ i all til slenslibning og guldls0lvsmedearbejde

Stort laller al aten Ira hel ..... rU.n
Ri smykkesten til cabochon- og facetslibning - ogs' Iaklver.
Tromlepolerede sten og polerede stenkugler I mange lIemtlser.
Krystaller og druser.
Ferdigslebne cabochonerlstenkll!der.
HaMabrikala sAvel i Iterting selv 10m IlotwtveV!orgytdl.

Stort lager al atenbearbejdnlnllimalkinar
Stensave, slibelpolermll5kiner, lacetslibemaskiner, vibratorer, troml" samt lIenboremll5klner I flere sterrelser.
Alt i tilbeher Iii bearbejdning af lien.
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0STERGADE 30 . 8000 ARHUS C
TELEFON 8612 93 76

STENBUTIKKEN I CENTRUM
I. M.G.

Kaempeudvalg af egte j)Q Ul9gte smykkedele.

INDFATNINGER

LORTONE slibemaskiner
LORTONE tromlemaskiner

ALT TIL STENSLlBNING

Ravstedhus
TeJdoa 74 64 76 l8

Rekvirer brochure fra

Salg af vrerktlfj
og materialer

til stenslibning
og salvarbejde ••.

- kursusstedet for hAndvrerk og design -

Ravstedhus
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A.B.

Med henvisning til artiklen i februar-nummeret, k.an vi nu oplyse, at der bliver afgang
fra Musikhuset kl, 7.00 lerdag den 23/5. Derfra keres til Viby Torv (ved kirken) ,
hvorfra vi kerer kl. 7.15.
PAklubmedet forinden vil der vere fremlagt en liste, hvorpa de, der ansker at deltage i
turen, bedes skrive sig.

Har I ikke faet tilmeldt jer, sA ring til formanden, - ligeledes hvis I ensker at stA pA
bussen andre steder pa ruten.
Det er habet, at vi ligesom ved turen til Fur vil kunne fylde bussen op, for det vil blive
det billigste. Med et deltagerantal pA ca. 30, vii prisen for turen blive ca. 100 kr. pro
person.

TUREN TIL MORS.

NOGLE RESTANCE - TANKER!!!
Love for Jysk Stenklub, § 3:
"Ved restance af lebende kontingent udover 2 maneder opherer et medlems
medlemsskab. "
Denne paragraf har i Arenes leb veret handhevet pA den made, at restanteme i lebet af
foraret fik en "rykker". Der k.an jo vere flere arsager til manglende indbetaling, og ca.
halvdelen af et ars restanter ensker at fortsette medlemsskabet, mens den anden halvdel
ensker at udmelde sig af klubben. I den forbindelse vil jeg skynde mig at melde ud, at
jeg ikke synes, at det er en sarlig god made at udmelde sig pA. Det burde vare god

foreningskotume selv at melde sig ud, i stedet for at give foreningen egede udgifter til
porto, girokort og "rykker" og sA give kassereren ekstra arbejde!
Jeg har 2 gange tidligere i STENHUGGEREN skrevet noget lignende, og nar jeg nu ger
det igen, skyldes det, at foreningen i Arhar sat ny personJig rekord i restancer - nemlig
55 ud af den seneste listes 182 medlemmer - svarende til 30,2%! Samtidig har restanter
ifalge lovene ikke stemmeret ved generalforsamlingen, da de jo ikke langere er
medlemmer.
Hvad lean der sA geres for at mindske dette store antal restancer?
Jeg tror, at mange medlemmer ikke er helt kJar over kJubbens love om ophar af
medlemsskab efter 2 rnaneders restance. Fra bestyrelsens side vil vi derfor i fremtiden i
december-nummeret gere medlemmeme opmarksomme pA den vigtige dato 1. marts
(kontingent skal betales senest denne dato) og desuden fA det samme pafert klubbens
girokort. Derefter er det sA op til medlemmeme at betale rettidigt.

Ingemann Schnetler (afgaende kasserer)
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Bernerk Deadline til september-nummeret af Stenhuggeren er 10 august. Materiale
sendes til Karen Pii.

Husk selv at medbringe nedvendig proviant til mederne. Fra kl. 13 er der abent for
handel, bytning, stensnak og "Sten pA Bordet". Klubrnedet starter kl. 14.30, og foredrag
begynder ld. 15.00

Klubmede pA Aby Bibliotek.
Vi holder vores store julemede med julehygge, lagkage (eller rebleskiver)
samt det store lotteri med de mange fine gevinster.

Klubmede pA Aby Bibliotek.
Vi fejrer ldubbens 20-ars fedselsdag. Narmere herom i neste nummer af
af bladet.

Klubrnede pA Aby bibliotek.
Ingeniar Jergen Trelle Pedersen fortaller om ledeblokke, hvad det er, og
hvilke vi 'fmder i Danmark. Har du nogle, du geme vil here narmere
om, si tag dem med til medet.

Klubmede pA Aby Bibliotek.
Vi afholder landsbyttemOOe sammen med inviterede medlemmer fra alle
de andre stenklubber. (se blad nr. 55, side 6)

1..0 12.12

1..0 14.11

1..0 10.10

1..0 12.9

Eftedrets klubmsder:

Tur til Mors med beseg i museet og moler-gravene. (se side 15)

Tur til Moesgard Strand, hvor adjunkt Per Smed vii vere guide. Start fra
ishuset ved Moesgard Strand kl. 10.00.

Program for Jysk Stenklub sommeren/efteraret 1992.

1..0.23.5.

S9. 12.4.
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