BGS -BLADET
Medlemsbladet för Bergslagens Geologiska Sällskap
Årg 10

Nr 2

2013

Kalcitkristallstuff ca 15cm, Gåsgruvan, insamlad oktober 2013, samling Per och May-Eli Wretling

Välkommen till höst/vinter-numret av medlemsbladet och innesäsongen.
I detta blad finner du vinterns program som 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 aktiviteter med eller vilka utflykter du vill göra. Hjälp oss
göra klubben till det du vill att den ska vara.

Redaktören

Höst- och vinterprogram 2013-2014
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 November kl 13.00. Föredrag av Stig Adolfsson. ”Ovanliga mineral från
Falun”. Vi räknar med att kunna använda lokalen i tingshuset (mitt emot Geomuseum).
Söndagen 26 Januari kl.13 .00 Stensnackarkväll. Ta med dig sommarens fynd och få dom
identifierade eller kom och prata mineraler över en fika
Söndagen 16 Februari kl.13 .00 Årsmöte med sedvanliga årsmöteshandlingar. Då inget
utskick kommer att utsändas separat, så är detta att betrakta som en kallelse. Motioner till
årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.
Söndagen 16 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.

Se även Ludvikaföreningens program: http://www.vbgf.se

Övriga aktiviteter:
24 November: Mineralmässa, Stockholm, http://www.sags.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 vårens och sommarens aktiviteter
Stenauktionen den den 17/3 lockade 16 deltagare som fyndade till riktigt låga priser bland de
skänkta stufferna. Föreningen tackar de som skänker stuffer och all vinst går till föreningens
verksamhet.
Den 27:e april gav vi oss av till Zinkgruvan och under guidning av Sven-Olof Niklasson fick
5 deltagare chansen att komma in och leta i malmhögarna i Zinkgruvan. Vi hittade rikligt med
kopparkis innehållande koboltglanskristaller och blyglans. Även andra mindre vanlig mineral
påträffades.
I maj, närmare bestämt den 25:e gjorde vi ett försök i trakterna av Nora, dock utan några
riktigt bra fynd. Vi besökte Skofttorpsgruvan, Rödbergsgruvan och Timansberg. 6 medlemmar
deltog.
Exkursionen den 24:e augusti var till Stora Kumlan utanför Ställdalen för att leta
bergkristaller. Det blev en del fynd av små kristaller, dock ganska magert. Vi var 7 deltagare
från BGS och VBGF.
Den 21:a september besökte vi Gåsgruvan tillsammans med VBGF. En rejäl uppslutning med
mellan 15-20 deltagare. Dock verkar materialet med granatkristaller mer eller mindre vara slut
nu. Ingvar fann en håla med kalcitkristaller som han med hjälp av två killar från VBGF tog reda
på en mängd material som även delades ut bland övriga deltagare.

Pyritkristaller från Navajun, Spanien. Samling Per och May-Eli Wretling
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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 höst och vinter önskar styrelsen!

