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Medlemsbrev nr 1, oktober 2014

Till medlemmarna i
Quarnstensgrufvans vänner

Efter föreläsningen blir det tvårätters middag
med underhållning för er som vill. Maten kommer att vara från lokala producenter i Dalarna.
Det kommer att serveras nötstek toppad med
rökt sidfläsk och rotsakskaka med en gräddig
svampsås. Till dessert blir det vaniljglass med
varm hjortronsylt.

Bäste medlem
Quarnstensgrufvans vänner har nöjet att få hit
professor i geologi vid Lunds universitet, Birger
Schmitz, för en föreläsning om hur dinosaurierna dog ut och hur astronomiska händelser
påverkat livet på vår jord. Siljanskraterna bildades för 355 miljoner år sedan när en tre kilometer stor himlakropp kolliderade med jorden.

Prist är 250kr/person ex dryck. Anmälan till
maten senast den 30 oktober till hotellet telefonnummer 0280-550 60.

Så passa på att lyssna på Birger den 6 november
kl. 18.30 på Sankt Olof hotell och krog i
Malung. Välkomna till en spännande föreläsning! Se även mer info på sid 2.

Bilden nedan visar föreningen Quarnstensgrufvans vänners guidning av Rillens danslag från Gävle tillsammans med ett danslag
från Norge.
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Vad vi hittils gjort under år 2014
Här kommer några axplock vad som gjorts under året 2014. Året har varit intensivt med föreläsning,
utställning och guidningar. År 2014 är inte slut, vi har nu ännu en inspirerande föreläsning att se fram
emot den 6 november av professor i geologi Birger Schmitz - om dinosaurier och asteroider.
Vårt syfte i föreningen Quarnstensgrufvans vänner är ju att uppmärksamma det gamla hantverket via
olika arrangemang och guidade vandringar i brottet/brotten. Vi vill särskilt intressera familjer och
ungdomar via aktiviteter för att nå ut med ett historiskt arv, kvarnstenshantverket- ett arv vi anser
har riksintresse då handel med kvarnstenar har gjorts ut i landet ända sedan vikingatid. Se även mer
information om vår förening på vår hemsida www.quarnstensgrufvansvanner.se

Under utomhusteatern Mjölnaren Mats vid Hallsjökvarn i slutet av augusti hade Quarnstensgrufvans vänner
en utställning som visade kvarnstenshantverket. Mycket
uppskattad, flera besökare uppsökte oss.

Per-Arne Skomsö från Norge föreläste om Sankt Olof
på Sankt Olof Hotell och Krog i Malung i vår. En mycket intressant föreläsning som drog fullt hus.

Bente Mellquist Danielson guidade i kvarnstensbrottet i
Östra Utsjö i sommar ett flertal gånger. Här tillsammans
med historikt nyfikna bland skrotstenshögar och mossor.

Ännu en guidad tur i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö.
Denna gång var det Malungs Vinklubb som ville se och
uppleva historiken runt kvarnstenshantverket.

Har du upplysningar att komma med när det gäller historiken kring kvarnstenshantverket i Malung? Ta i så fall
kontakt med oss. Vi önskar er en trevlig fortsatt höst 2014. Med vänlig hälsning från styrelsen.
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Känner du någon som vill bli medlem i Quarnstensgrufvans vänner?
Medlemsavgifter: Enskild 100:-/år, Familj/par 150:-/år, Företag/förening 250:-/år, Skola 250:-/år.
Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 232-4283, glöm inte att skriva ditt namn, adress och e-post.
Välkommen att ta del av ett kulturarv!
Här finns kontaktuppgiftert om du vill nå någon i styrelsen för Quarnstensgrufvans vänner :
Ordf. Bente Mellquist Danielson, 070-207 88 28, bente@delta.se
Kassör; Kerstin Kapla, 070-34 36 721, kerstin@kapla.se
Ledamot; Jan Kapla, 076-77 58 409, jan@kapla.se
Ledamot; Jörgen Danielson, 070-586 15 49, info@jds.se
Ledamot; Yvonne Isaksson
Supleant; Ulf Björlin, 073-807 50 47, ulfbj@hotmail.com
Supleant, Arnold Joos, 070-308 18 89, arnold.joos@telia.com
Supleant; Harriet Turesson, 070-665 25 30, lissmanharriet@gmail.com
Kom ihåg att gå in på vår hemsida www.quarnstensgrufvansvanner.se och vår facebooksida
https://www.facebook.com/groups/288068217938985/
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