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Foreningen har 68 medlemmer, 6 husstandsmedlemmer og Vikingklubben.
Dette er 9 flere enn i 2005.
Vi har hatt 5 styremøter, 2 medlemsmøter, 3 soppturer og 4 soppkontroller.
I vår hadde vi studiesirkel med tema ”Mat av vårens ville vekster” Denne gikk
over 4 kvelder og var utrolig lærerik. Gunnbjørg og Erna ledet studiesirkelen og de er
veldig kunnskapsrike og engasjerte.
Gunnbjørg tok også på seg ansvaret for dugnaden i urtehagen. Hagen er frodig
og god å jobbe i.
Vi hadde stand på Vikingfestivalen lørdagen og søndagen. Her serverte vi
skvallerkålsuppe og litt smaksprøver av ramsløksmør, kandisert kvann og
granskuddhonning. Mange var innom standen vår og de fleste likte både suppen og de
andre tingene. Spesielt kjekt at så mange barn var interessert. Flott arrangement i
strålende vær.
Vi hadde også stand ved HIL- hytta på friluftslivets dag 3. september. Her
hadde vi soppkontroll, utstilling og vi serverte soppsuppe. Dagen startet litt vått, men
det klarnet opp og det ble fint vær utpå dagen. Vi hadde med oss ca. 15 liter suppe og
alt forsvant. Noen var skeptiske, men de fleste likte suppa. Dette er et stort og flott
arrangement hvor mange lag og foreninger deltar.
Kulturminnedagen i Dokken i samarbeid med Karmsund folkemuseum ble
avviklet som foregående år. Tradisjonen tro bakte Lishild brød i bakerovnen. Dette er
veldig populært, folk står i kø for å kjøpe. Vi hadde også salg av suppe, liten utstilling
og soppkontroll.
Lishild var også kursholder på bakekurset som ble hold i Dokken.
Den 22. september var vi i Valevåg og solgte suppe. Vi deltok på et
arrangement som het ”Streif i Fartein Valen sitt landskap” Dette var veldig vellykket,
kjekt å være med på nye ting.
Det var også mange av oss som deltok på soppsamling i Suldal 22.-24.
september. Denne ble arrangert av Jærsoppen. Anna Elise Torkelsen var instruktør.

Foreningen arrangerte soppkurs som gikk over 4 kvelder i september. Lishild
var lærer, og jeg tror alle på kurset hadde stort utbytte av det. Lishild er veldig
kunnskapsrik og flink til å undervise.
I november hadde vi høstfest. Kjempehyggelig fest med masse deilig mat, og
god vin. Vi hadde allsang med soppsanger og quiz. Vi var ca. 20 stk.
På julemøtet viste blomsterdekoratør Christina Sørensen oss hvordan vi kunne
lage juledekorasjoner og krans. Etterpå lagde vi kranser selv. Hyggelig og sosialt. Vi
serverte pepperkaker og gløgg og loddet ut dekorasjonene Christina hadde laget.
Gerd Jorunn

