Årsberetning for Haugaland sopp og nyttevekstforening 2004
Foreningen har i dag 53 medlemmer. Av disse er 8 husstandsmedlemmer og Vikingklubben.
Vi har hatt 4 styremøter, 4 medlemsmøter, 4 soppturer og 5 soppkontroller.
I høst hadde vi studiesirkel i sopp og bakekurs i Dokken museum.
Våren 04 arbeidet vi med urtehagen på Hemmingstad. Grunnarbeidet ble gjort av fagfolk,
resten av foreningens medlemmer. Vi hadde mange dugnader og spadde jord i pøsende
regnvær. Hagen ble veldig fin og vi fikk en del planter i jorda. I år skal vi plante mer og gjøre
urter og blomster til en frodig attraksjon. Så, alle medlemmer med interesse for urter, meld
fra. Vi trenger dere. Dette er gøy og lærerikt.
Sponflettekurs stod på vårens program. Dette måtte vi avlyse fordi vi ikke fikk tak i riktig
sponmateriale.
Vi hadde 3 tirsdagsmøter i fjor.
Sigrid Skeiseide laget Nordlandskaker på en enkel måte, som var kjempegode.
Vi smakte også på teer laget av vårens nye skudd og tørkede urter.
Gudrun Aksdal fortalte om revebjelle som vokser i mengder langs Vestlandskysten. Den er en
anerkjent legende urt, men giftig der den står ute i naturen. Kun til pryd.
Tradisjonen tro laget vi grøftekantfest på IOGT huset.
Hovedingrediensene hentet vi fra naturen. Med litt fløte og egg i tillegg ble det et fargerikt og
spennende måltid. Ostekake med syltet kvann til dessert. Nydelig.
Soppsesongen var preget av en tørr sommer og sopphøsten ble ikke av den aller beste.
Fellesturene derimot ble litt våte. 8-10 deltakere møtte optimistisk opp på hver tur. Vi prøvde
2 nye områder i Sveio. Fant ikke mye sopp, men turen er like viktig som fangsten.
Museumsdagen på Ørpetveit var denne gang flyttet til Dokkeen museum. De gamle husene
var i bruk av byens foreninger. Lishild og medlemmer av soppforeningen bakte brød i
bakerovnen. Det var kø for å kjøpe brødene til inntekt for foreningen vår.
Vi solgte også soppsuppe. Mange hadde ikke smakt dette før, så det gikk unna. Ellers var det
fiskekonkurranse for ungene, husflidlaget spikket figurer med barna, salg av lapper,
potetkaker og kaffe. Mange fine båter og gamle ting å se på for liten og stor. Svært vellykket
arrangement.
Første helg i september laget vi studiesirkel i sopp. Vi var ca 8 stk som gikk tur lørdag og
søndag og lærte av hverandre. Hadde bøker med og diskuterte ulike kjennetegn.
Våre gratis soppkontroller i Djupadalen blir brukt av stadig flere som vil utvide
soppkunnskapen sin og lærer seg nye arter.
Hytteturen som var annonsert ble avlyst. Det var for få påmeldte.
Bakekurset i Dokken som Lishild ledet ble fulltegnet med en gang. Vi måtte si nei til flere pga
plassmangel. 10 deltakere jobbet hele dagen med brøddeiger og brød i 4 graders varme i
sjøhuset. Kjempegøy.
Før jul hadde vi adventsmøte. Christine demonstrerte og ivrige deltakere laget flotte
adventkranser og dørkranser. Gløgg og pepperkaker hører med. Utlodning også. Godt
fremmøte.

