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NAVN
Helge & Gudrun G. Aksdal
Anne Brekken
Sidsel Edland Eide
Solbjørg C. Grindheim
Gro Marie Hetland
Jostein Jektnes
Marit Langesæter
Gunnbjørg Lomeland
Marit Lundegaard
Lishild Nesheim
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Styret
Navn
Gerd Jorunn Christensen
Ingebjørg Stene Jacobsen
Per Bjarne Myhre
Gunnbjørg Lomeland
Gudrun Aksdal
Evy Kleppe Aanensen

Telefonnummer
51116149/ 975 28 811
52712760/908 65 917
52903440/988 07 229
52713297/990 25 924
52853077/47648319
52851845/ 901 09 255

Funksjon
leder
sekretær
kasserer
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styremedlem
styremedlem

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Postboks 1940, 5508 Karmsund
http://www.hausony.com e-post:hausony@start.no

Haugaland sopp- og
nyttevekstforening

Program for høsten 2009
http://www.hausony.com

Haugesund sopp- og nyttevekstforening er en liten, men aktiv forening med vel 70
medlemmer. Vi arrangerer medlemsmøter, kurs/studiesirkler, turer, fester, og deltar
på andres arrangementer med stand og demonstrasjoner som Vikingfestivalen,
Kulturminnedagen i Dokken museum og Friluftslivets dag i Djupadalen.
Medlemskap koster nå kr 250 for hovedmedlem og kr 50 for husstandmedlem. Som
medlem mottar du informasjon fra lokallaget og tidsskriftet Sopp og nyttevekster fire
ganger i året. Der finner du mange interessante artikler, oppskrifter og idéer.
Våren er tida for grønne vekster. Foreningen har urtehage på Hemmingstad
kultursenter. I det sørøstre hjørnet av uteområdet finner du hagen som drives på
dugnad. Stikk innom og kjenn på duftene og slapp av på benken! Kontaktperson for
hagen er Gunnbjørg Lomeland. Det arrangeres urtevandringer i sesongen.
Om høsten går det mest i sopp. Vi har soppkontroller, arrangerer kurs med ujevne
mellomrom og ettermiddagsturer i sesongen. Er du glad i å ferdes i skog og mark?
Liker du å sanke av naturens spiskammers? Kom å bli med! Ta med venner og
kjente! Verv medlemmer! Her er nettstedet til forbundet. www.soppognyttevekster.no .
Vi ønsker å sende ut informasjon til medlemmene på e-post. Har vi ikke
e-postadressen din, får du programmet i posten. Får du brev og har skaffet deg
internett, så send en hilsen til hausony@start.no . Programmet legges også ut på
http://www.hausony.com Både foreningen og miljøet tjener på det!

Soppkurs for nybegynnere og de litt mer viderekomne.
Hva dere lærer er avhengig av soppsesongen og forkunnskapene til deltakerne. Pris
medl.. kr 600, andre kr 750 + materiell. Møtekvelder mandag 14., 21., og 28.
september på Hemmingstad kultursenter + en sopptur som avtales i løpet av kurset.
Påmelding hausony@start.no eller til kursholder: Lishild Nesheim. tlf. 924 27 277.

Høstens soppkontroller
6. september soppkontroll ved Hil-hytta 11 -16.
13. september soppkontroll I Dokken museum 12 -16.
20. september soppkontroll ved Stemmen i Djupadalen kl 16 -17.
27. september soppkontroll ved Stemmen i Djupadalen kl 16 -17.
Spis aldri sopp du er i tvil om! Kontakt en av de soppsakkyndige!

FÅ MER UT AV SOPPSESONGEN!
Foreningen har nå fått laget soppkniv med foreningens logo.
Kniv med børste i hendig nylonslire til å feste på soppkurven.
Den er til salgs på våre stands eller kan bestilles på
hausony@start.no

Høstens program
Lørdag 29. august: Sopptur med vikingfest Vi starter soppsesongen på Staua i
Førdesfjorden hos Sigrid Skeised. Sigrid har kokegrop der vi steiker lammelår. Vi
møtes kl 15.00 og går på sopptur i flott terreng. Ta med badetøy for et svalende bad
i Aksdalvantet. Etter turen tilbereder vi og spiser mat sammen. Påmelding til
hausony@start.no eller Gerd Jorunn tlf. 975 28 811 innen 22. august!
Dette er kjekt for hele familien!
Lørdag 5. september: Kl 12.00. Vi møtes ved Djupadalsporten og samler sopp til
morgendagens utstilling på SOPPENS DAG.
Søndag 6. september: 11.00 –16.00. SOPPEN OG FRILUFTLIVETS DAG i
samarbeid med Haugesund Turistforening. Sopputstilling, smaksprøver, sopprat,
Soppkontroll v/HIL-hytta i Djupadalen. Meld fra til hausony@start.no om du vil være
med på standen.
Tirsdag 8. september: kl 17.00 Sopptur. Fremmøte på Kattanakk ved barnehagen.
Søndag 13. september: 12.00 – 16.00. KULTURMINNEDAGEN i Dokken museum
på Bakarøynå i samarbeid med Karmsund folkemusem. Foreningen baker brød i den
vedfyrte bakerovnen for salg, soppkontroll, smaksprøver og soppprat.
Søndag 20. september: kl 16 – 17. Soppkontroll ved Stemmen i Djupadalen.
Søndag 27. september: kl 16 -17 Soppkontroll ved Stemmen i Djupadalen.
Onsdag 30. september: Kl 17.00 Sopptur. Fremmøte på Flotmyr. Derfra kjører vi
sammen.
Lørdag 17. oktober Mat og soppkurs med restaurantsjef Finn Lothe, på Lothes
mat og vinhus. Vi bruker formiddagen til soppsanking og møtes i Lothes lokaler om
ettermiddagen. Der tilberedes et måltid i inspirerende omgivelser, og etterpå koser vi
oss med maten. Kursavgift kr 250. Bindende påmelding til hausony@start.no eller Gerd
Jorunn mob 975 28 811 innen 1. oktober.
.
Lørdag 14. november Høstfest. Bindende påmelding innen 7. november. De som
vil være med på festen møtes og tilbereder treretters måltid. Sanger, quiz og god
stemning. Påmelding innen 1. 10. hausony@start.no eller Gerd Jorunn mob 975 28 811.

Onsdag 25. november kl 19. 00.Julemøte i Peisestua på Hemmingstad
kultursenter. Program blir annonsert i avisen og på hjemmesiden. Det blir garantert
en trivelig kveld med gløgg og pepperkaker.

