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Det gdr an, - se bure hva Stavunger
geologdorening hur fdtt til! W fult for
denne fra foreningens drsmelding, - og

folger selvsagt spent med. (red.anm.)
Smisteinklubben ble startet tirsdag 28. Januar 2003.
Det mstte 23 bam pluss foresatte. Denne forste

gangen ble ungene registrert og betalte en konti-
gent pi kr. I 00, for sssken kr.50 pr stk.

Deretter ble de vist rundt i foreningens lokaler,
delt i grupper slik at noen fikk omvisning i sliperom,
andre sA pi samlingen til geologiforeningen og tredje
gruppe fikk se pi steiner i mikroskop.

Det er senere avholdt mster hver siste tirsdag i
hver mined. Pi mote 25 februar fikk de samlebokser
til stein og mapper til skriv. Pi mstene ble det holdt
foredrag om ulike steintyper og vulkaner. Det ble
benyttet syre pi kalk, UV-lys, og mikroskop iunder-
visningen. Hver gang har de fltt steiner til samler-
boksene. Steinene har samsvart med det emnet som
er tatt opp; henholdsvis kvarts, glimmer, feltspat og
kalkspat.

25. mars var det tur til Melingsholmen pi Tanan-
ger. Dette varen meget vellykket tur. 22 unger, samt
foresatte var med og alle fant diopsid og granater.

27. mai gikk turen til Algerd. 24 wger, sant store
deler av familiene deltok. Her var det hematitt i finne,
men noen gjorde ogsi fin fangst av bergkrystaller.

Sondag 22 juni var det langtur til Dalen i Telemark.
l3 store og smA, deltok. Vi mottes kl 0830 pi Algird
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Onsker 6 kjope brukt steinslipeutstyr.
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7316 Lensvik
Tlf907 24826

og kjorte i folge til Dalen. Det var fint vrer og det var
en kjempetur! Alle fant fine stuffer med fluoritt, noen
ogsi med oktaedere. Sekkene var tunge pi hjem-
veien. Trstte og fornoye var vi hjemme kl 2100.

26.august var fsrste mste vi hadde pi Bekkefaret
bydelshus.

30. september var det ny steintur, og ni til Dale i
Sandnes. Det var posregn til vi skulle dra, men da
klarnet det opp. Ni fant vi magnetitt og iglen var det
tunge sekker. 22 unger, samt foresatte deltok pi tu-
ren.

Viren 2003 ble det sokt om oppstartmidler fra Sta-
vanger kommune. Vi ble innvilget kr 5000 fra kultur-
avdelingen, noe som har avgjorende betydning for 6
kunne opprette en slik klubb.

Mange av Stavanger geologiforenings medlem-
mer har vrert behjelpelig for gjennomforing ay mb-
tene. To av foreningens medlemmer som ogsi er geo-
loger; Sven Age Svensen og Jan Stenlskk, har ssr-
get for i lage informasjonsmateriell og holde fore-
drag pi motene.

Ansvarlig leder for Smisteinklubben er Synnove
Aslesen.

Stavanger 28. februar 2004
Stein Lsnne, Sekreter

Who can offer me calcite from Kjorholt (twins,
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+31.45.5325987,Mail:

globeminerals@planet.nl

t6

25.novembervar siste mote i 2003. M lagetjulega-
ver i og av stein. Det var gsy og kvelden gikk fort.

Foreningen hadde i 2003 33 betalende medlemmer
og det har gjennomsnittlig vart 24 <smisteiner> pi
motene. Mange nye harvrert interessert i5 fi blimed
i klubben, men pi grunn av plassmangel har vi ikke
kunnet ta i mot flere. Dette hiper vi ni vil rette seg.




