Årsberetning 2007
Styret i 2007:
Leder
Kasserer
Sekretær:
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Styremedlem:
Styremedlem:

Gerd Jorunn Christensen
Per Bjarne Myhre
Ingebjørg Stene Jacobsen
Wenche Lindvik
Erna Lindøe
Gunnbjørg Lomeland

valgt for to år i 2006.
valgt for to år i 2007.
valgt for to år i 2007.
valgt for to år i 2007.
valgt for to år i 2006.
valgt for to år i 2007.

Revisor: Helge Aksdal (Gro Hetland har vært revisor i Helges fravær).
Valgkomite: Helge Aksdal
Anne Brekken
Sigrid Skeiseid
Foreningen har 85 medlemmer, 5 familiemedlemmer og vikingklubben. ( 68
medlemmer i 06)
Vi har hatt 5 styremøter, 2 medlemsmøter, 3 soppturer og vi hadde som vanlig
soppkontroll søndagene i september.
Grøftekantfesten som sto på programmet den 1. juni ble avlyst på grunn av få
påmeldte.
Vi hadde stand på Vormedal 2. juni hvor vi hadde grønn suppe, ramsløksmør og litt
andre smaksprøver. Dette var ikke spesielt vellykket. Men Vikingfestivalen 9. og 10. juni var
fantastisk kjekk. Dette er et arrangement som vi håper å kunne delta på hvert år. Her koker vi
suppe på bål, og vi har forskjellige smaksprøver, blant annet ramsløksmør, kandisert kvann og
granskuddsirup.
Vi hadde to dugnader i urtehagen og en urtevandring, her kunne vi annonsert bedre,
for det var liten deltagelse. Men urtehagen er frodig og fin og vi har fått merket plantene med
navn.
I august arrangerte vi soppkurs for viderekomne, vi var så heldige at vi fikk Per
Marstad som kursleder. Her deltok soppsakkyndige og noen til. De soppsakkyndige har også
hatt 4 møter på Hemmingstad kultursenter i høst.
Friluftlivets dag den første søndagen i september er et flott arrangement. Vi var der
med stor sopputstilling og ca. 15 liter suppe. Det er alltid noen som er skeptiske, men de fleste
liker soppsuppe.
Kulturminnedagen i Dokken ble avviklet som foregående år, Tradisjonen tro stilte
Lishild opp og bakte brød i den vedfyrte bakerovnen. Her står folk i kø for å kjøpe brød,
spesielt jule- og vørterbrødene er populære. I år brukte hun økologiske råvarer. Vi hadde en
liten sopputstilling og både soppsuppe og grønn suppe.
I november hadde vi høstfest. Veldig hyggelig fest med masse god mat og god vin.
Ingebjørg hadde laget quiz, og vi hadde allsang med soppsanger.
På julemøtet viste dekoratør Christina Sørensen oss hvordan vi kunne lage
juledekorasjoner og krans, etterpå lagde vi kranser selv. Vi serverte grøt med saft og loddet ut
dekorasjonene som Christina hadde laget.
Gerd Jorunn
Leder

