Nyheder fra Stenvennerne 6/2022

Hejsan Kære Stenvenner
Velkommen til nye medlemmer og andre, der ikke har modtaget ’Nyheder fra Stenvennerne’ før.
Håber I har haft en god sommer med masser af fine fund.
På fredag den 2. september starter efterårets foredrags-/møderække og lørdag den 17. september har vi
en bustur til Ignaberga.

Jubilæumsfesten og corona
Vi har fået masser af positive tilbage meddelelser og tak for en god jubilæumsfest. Det er vi selvfølgelig
glade for.
Desværre ser det ud til, at der er 3 deltagere, der siden har festen har fået corona. Håber ikke at der flere af
jer, der er blevet smittet.

Bustur til Ignaberga med Solibus
Lørdag den 17. september har vi en fossiltur til Ignaberga Kalkbrott.
Prisen for turen er kr. 400 pr. person, tilmeldingsfristen til turen er fredag den 2. september.
Vi kører med Solibus. Turen starter fra Sjælør Station kl. 08.00, der er opsamling på Lyngby Station (ved
Køkken forretningerne på østsiden af stationen og til højre) kl. 08.30, ligeledes er der opsamling ved
Snekkersten Station kl. 09.00. Se mere i vedhæftede annonce for turen og vedhæftede for opførsel i
Kalkbrottet.
Der er stadig ledige pladser, så tøv ikke med at tilmelde dig.
Reklame for turen og regler for samling, kan ses her

Efterårets første møde – fredag den 2. september.
Fredag den 02. starter efterårets foredrag/møder. Første møde er Bazar: ”Medlemmernes salg, bytte,
sommerens fund m.m.”. Så kom og vis os dine sommerfund, eller kom med noget du vil sælge eller bytte
med andre medlemmer.
Medlemsmødet foregår i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev med start kl. 19.
Resten af forårets planlagte møder kan snart ses på vores hjemmeside.

Stenmesse København – weekenden den 10.-11. september.
Igen i år har Stenvennerne i bod på Stenmessen i Rødovre hallen.
Stenmessen er i år i weekenden den 10.-11. september.
Se mere om messen her.

Efterårets foredrag-/møderække og andre aktiviteter.
Efterårets foredrag, møder og aktiviteter kan ses i julinummeret af Lapidomanen og snart på vores
hjemmeside www.stenvennerne.dk.
De fleste foredrag/møder foregår i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev med start kl. 19.

September:
• 02. Bazar
• 10.—11. Stenmesse i Rødovrehallen
• 16. Sofie Lindstrøm – klimakrisen og masseuddøen i slutningen af Trias
• 17. Tur til Ignaberga med Solibus (pris kr. 400)
• 23. Medlemmerne – hvad fandt vi i ignaberga
• 30. Bornholmsturen d. 26.-29. maj – foto, fund og andet. Bjørn Buchardt deltager i mødet
Oktober:
• 07. Peter Scheibye – viser fossiler fra Misburg, et aktivt kridtbrud ved Hannover i Tyskland
• 14. Sten Lennart Jakobsen – fossilerne i Faxe med udgangspunkt i den nye bog om fossilerne i Faxe
• 28. Tom Weidner – De sjældne bjergarter
November:
• 04. Medlemmerne: dit bedste fund, dit mærkeligste fund, etc.
• 11. Line Henriette Broen – fossiler i Danmark
• 18. Medlemmerne – mikroskop aften – opdag nye ting på dine fund gennem et mikroskop
• 19. Julefrokost på telefonfabrikken – forventet pris for deltagelse kr. 150 pr. person
• 25. Ane Elise Schrøder – Danmarks dybe fortid: Fisk fra Moleret – part 2
December:
• Tur til stenmessen Minerale Hamburg-Schnelsen – forventet pris for deltagelse kr. 550 pr. person.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Mvh – vi ses
finn kiilerich-jensen
kasserer

