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Magnetitkristaller från Skofttorpsgruvan Nora. Insamlad 2012, samling Per Wretling

Välkommen till vårnumret av medlemsbladet och utesäsongen.
Som ni ser så har medlemsbladet förändrats från att vara en tidning till ett enklare blad.
Anledningen till detta är flera, en är kostnaderna för produktionen av tidningen i kombination
av föreningens minskade intäkter. En annan anledning är att vi inte får in något material att
skriva om. Vi söker även dig som kan tänka dig vara redaktör för medlemsbladet. Det innebär
att författa och framställa bladet och vara medlem av föreningens styrelse. Låter det intressant,
hör av dig till någon i styrelsen.
I detta blad finner du årets ute-program och vi hoppas att så många som möjligt deltager i.
Klubben är medlemmarna så kom på våra möten och prata sten över en kopp kaffe eller tyck till
om vad du tycker vi ska fylla våra aktiviter med eller vilka utflykter du vill göra.Hjälp oss göra
klubben till det du vill att den ska vara.
Redaktören

Vår- och sommarprogram 2013
Bergslagens Geologiska Sällskap hälsar alla medlemmar samt övriga intresserade
välkomna till höstens och vinterns aktiviteter.
Inomhusmöten genomförs f.n.i Geomusems lokaler vid gruvstugutorget i Kopparberg.
Söndagen 17 Mars kl 13.00 Stenauktion, detta brukar vara ett ypperligt tillfälle att göra fynd
bland en mängd stuffer till verkligt bra priser. Vi tar tacksamt emot mineral och litteratur till
auktionen. Intäkterna går till föreningens verksamhet. Lokalen är Geomuseum vid
gruvstugutorget i Kopparberg.
Lördagen 27 April Utflykt till några intressanta fyndplatser runt Åmmeberg-Zinkgruvan,
samling i Åmmeberg, kl.10.00 på parkeringen före bron över ån mitt i byn, intill Lanthandeln.
Kontaktperson Frank Söderström 0581-51115
Lördagen 25 Maj Utflykt till trakterna av Nora. Eventuellt skofttorpsgruvan, Striberg eller
annat mål vi rekognoserat. Samling kl.10.00 på torget i Nora. Kontaktperson Per Wretling 0702087050
Lördagen 24 augusti Utflykt till bergkristallfyndigheten vid Stora Kumlan Ställdalen.
Samling kl.10.00 vid gamla klubblokalen gruvstugan, Logebacken i Kopparberg.
Kontaktperson Franz Vyskytensky 0580-10116. obs. terrängen vid fyndplatsen är besvärlig och
något konditionskrävande.
Lördagen 21 September Utflykt till Gåsgruvans kalkbrott mellan Persberg och Filipstad.
Samling kl.10.00 vid gamla affären i Persberg. Kontaktperson Ingvar Sahlander 023-37118.
Medtag hjälm och reflexväst om ni har.
Se även Ludvikaföreningens program: http://www.vbgf.se
Övriga aktiviteter:
6-7 April: Mineralmässa, Göteborg, http://www.geologerna.se/
27-28 Juli: Mineralmässa Kopparberg, http://www.kopparbergstenmarknad.se/
3-4 Augusti: Mineralmässa Falkängen Kinnekulle, http://www.skaraborgsgeologiska.se
14 September: Geologins dag, http://www.geologinsdag.nu
OBS! Besök föreningens hemsida för att se om någon ändring skett i programmet!
Styrelsen vill påpeka att allt deltagande i exkursioner sker helt under eget ansvar. Vi
rekommenderar oömma kläder, skyddsglasögon och handskar.

Kortreferat från höstens och vinterns aktiviteter

I September hade vi ingen egen aktivitet utan hänvisade till VBGF’s utflykter.
Den 13 Oktober anordnades en städdag i och utanför vår gamla klubblokal gruvstugan. Tyvärr
enbart 4 deltagare som hjälptes åt att klippa gräs, röja sly m.m. runt vår gamla klubblokal.
Föredraget den 17/11 föredrogs av Ingvar Sahlander i lokaler i tingshuset. Vi fick se
intressanta bilder från mineralletning i Finland och Norge. 7 medlemmar deltog
Stensnackarkvällen den 20/1 besöktes av 8 deltagare. Vi tittade på och identifierade
mineraler, pratade fyndplatser och diskuterade säsongens utflyktsprogram.
Åsrmötet den 17/2 med sedvanliga förhandlingar lockade 8 medlemmar. Protokoll,
kassaberättelse och verksamhetsberättelse finns tillgängligt i klubblokalen samt på begäran via
e-post.

Stor kristall av granat insamlad av Roland Snarfvid BGS exkursion till Tennberget 2012
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Vi städar i medlemslistan med jämna mellanrum avseende ogiltiga adresser o.dyl. Kontakta
sekreteraren eller någon i styrelsen om du saknar medlemsutskicket eller har ny adress.
Medlemsavgiften för enskild och familj är 100:-. Ungdomar upp till 18 år gratis. Betala i tid så
att du inte missar något utskick.
Kom ihåg att skriva namn på inbetalningen av medlemsavgiften!
Besök föreningens hemsida för senaste nytt och eventuella ändringar i programmet.

Postadress: Logebacken 3, 714 35 Kopparberg
Hemsida: www.geonord.se/org/BGS
Bankgiro: 261-3875
E-post: bgs@geonord.org

Trevlig vår och sommar önskar styrelsen!

