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AKTIVITETER
For allersiste nyheter se foreningens Facebook siden

ÅRETS PROGRAM 2016
VELKOMMEN
om foreningen
nyheter
aktiviteter

DUGNADENE I URTEHAGEN PÅ HEMMINGSTAD KULTURSENTER
April, mai, juni (følg med på Facebook)
Dugnadene er sosiale og har rikelig tid til urteprat og deling av erfaringer. Kom
og bli med da vel?
Ta gjerne spade, bøtte, hansker og annet "hageryddeutstyr".
Kontaktperson er Gunnbjørg Lomeland, mob. 990 25 924.

sopp
nyttevekst
oppskrifter
markedsplassen

KURS: VÅRENS VILLE, SPISELIGE VEKSTER
Lørdag, 21. mai, 9.30–18.00. Stort drivhus på Rennesøy og
kulturlandskapet rundt
Litt teorie, litt innsamling og litt matlaging. Avslutter med vårens buffet.
Kursavgift 500,- inkl. mat og oppskrifthefte. Påmeldingsfrist: fredag, 13. mai.
Påmelding: kurs.soppognyttevekster@gmail.com.

ut i verden
arkiv
E-post
HSNF på Facebook

FAMILIEDAG PÅ MUSEUMSGÅRDEN PÅ ØRPETVEIT
Søndag, 5. juni, 12–15, Museumsgården på Ørpetveit.
Smaksprøver på grønn suppe, ramsløksmør, supper og geleer.
Info om foreningen vår og hva vi kan høste i naturen.
Noen produkter for salg.

1000 ÅPNE HAGER
Søndag, 26. juni, 12–15
Besøk foreningens urtehage på Hemmingstad kultursenter.

SOPPFESTMÅLTID — dessverre UTGÅR I ÅR

HØSTENS SOPPTURER MED SOPPSAKKYNDIG
Hvor turen skal gå, blir opplyst på møtestedet.
Ved lang felleskjøring betaler passasjerene bilen for transportutgiftene.
Mer informasjon senere på denne hjemmesiden og på foreningens
facebooksiden.
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Lørdag, 3. sept, kl. 11, Stemmen ved Eivindsvatnet
Mandag, 12. sept, i samarbeid med Sveio hagelage, fremmøte ved skytterbanen i
Førde, kl. 18

FRILUFTSLIVETS DAG OG SOPPENS DAG
Søndag, 4. sept, kl. 12–16, ved HIL hytta, Djupadalen
Stand med soppkontroll og smaksprøve på skogsoppsuppe.

SOPPKURS — ET 15 TIMERS GRUNNKURS
Høsten 2016 blir det holdt et kurs for alle soppinteresserte som vil lære litt mer.
Målet er å lære om de vanligste matsoppene og noen giftsopper.
Kurset vil gå over tre kvelder med teori plus en kveld/dag med sopptur.
Onsdag, 31. aug, 18–21.30, teori
Onsdag, 7. sept, 18–21.30, teori
Onsdag, 14. sept, 17–21.30, sopptur
Onsdag, 21. sept, 18–21.30, teori
Kursavgift: 650,- (medlemmer), 850,- (ikke-medlemmer) plus kursmateriell
(soppbøker: du vil få info om hvilke)
Påmelding: kurs.soppognyttevekster@gmail.com.
Møtested: Skeisvang vgs, Haugesund

ØKOMARKEDET
Lørdag, 24. sept, kl. 12–15, Gamle slaktehuset
Stand med salg av løvetanngele, T-skjorter og andre soppeffekter; informasjon
om foreningen.
Soppkontroll kl. 14–15

HELGEKURS I BEITEMARKSOPP
Biolog Per Fadnes fra Høgskolen Stord/Haugesund holder et kurs om
beitemarksopp helgen 30/9–2/10.
Deltagerne bør ha grunnleggende soppkunnskap for å ha utbytte av kurset. For
en smakebit om emnet, se nettsiden til Fadnes.
Fredag, 30. sept, 19–21, teori
Lørdag, 1/10; Søndag, 2/10, 10–16.30, litt teori/felles gjennomgang + ut i felt
Kursavgift: 750,- (medlemmer i NSNF), 900,- (ikke-medlemmer i NSNF)
Påmelding senest 4. sept: kurs.soppognyttevekster@gmail.com.
Møtested:
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TEMAHELG: "80 spiselige vekster verden rundt" med Stephen Barstow
Helga 22.-23. oktober; Nesheimtunet, Vats.
Det blir forelesning både lørdag og søndag (rundt 8 timer totalt).
Lørdag starter vi opp kl. 13 med lunsj. Foredrag utover ettermiddagen og
festmiddag om kvelden. Søndag frokost og foredrag frem til kl. 15
Pris: kr 2200 inkl. lunsj, foredrag, festmiddag, overnatting m/ frokost. Pris uten
overnatting: kr 1700.
Det er begrenset med overnattingsplasser, men mulighet for å få med foredrag
og måltider uten overnatting.
Påmelding: kurs.soppognyttevekster@gmail.com.
JULEMØTE
Onsdag, 23. nov, kl 19, Spanne plantesalg.
Vi får hjelp og ideer til å lage dekorasjon. Utlodning.

Sist oppdatert 2016.08.26. Webredaktør WH Hubbard
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