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ÅRSBERETNING 1998
HAUGESUND SOPPFORENING
Haugesund soppforening er et lokallag av Nyttevekstforeningen, avd. Nord-Rogaland.
Per i dag har foreningen 67 medlemmer – 6 husstandmedlemmer og 61 hovedmedlemmer.
Dette er en oppgang på 13 nye medlemmer siden ifjor.
Vi har i 1998 hatt - 1 årsmøte(for 1997)
- 4 styremøter
- 5 medlemsmøter/turer
- 2 kurs/stud.sirkel
- 1 naturlostur (sammarbeid m/ Nord-Rogaland og Sunnhordaland
friluftsråd -åpen for alle )
- 5 soppkontroller
- Sopputstilling med mer på soppens dag (åpen for alle, et sammarbeid
med Nord-Rogaland og Sunnhordaland friluftsråd )
Styret har i år bestått av:

Erna Lindøe
Gro M. Hetland
Sidsel Edland Eide
Gudrun Caspersen
Marit Lundegaard

leder
kasserer/sekretær
styremedlem
styremedlem
styremedlem

De tre styremedlemmene står på valg nå når foreningsåret 1998 ebber ut.
Berit Henriksen i valgkommiteen går også ut nå.
Vi startet året med årsmøte for 1997 og et styremøte med ny leder og sekretær. Vi som ikke har vært med i styret
tidligere er svært takknemlige for den hjelp og veiledning vi har fått fra mer etablerte medlemmer av styret. –En
spesiell takk til Sidsel som har vært en svært stor hjelp og alltid vært tilgjengelig for spørsmål.
28.april startet vårsesongen med studiesirkelen Mat av vårens ville vekster. Vi holdt til på Tuastad gård hver tirsdag i
4 uker, og ble introdusert for nye spiselige planter og nye måter å tilberede disse på. Enkelte deltakere hadde en del
forkunnskaper, andre ingen.
Denne studiesirkelen ble annonsert i Haugesund avis og deltakerne var i utgangspunktet ikke medlemmer av
foreningen vår. 10 deltakere, men dessverre bare 7 som hadde tid til 75 % frammøte.
19.mai kom Morten Gluva fra Jærsoppen, Sør-Rogaland og foreleste/demonstrerte om ville vekster på Tuastad gård..
Dette foredraget var også en del av studiesirkelen, men siden det kunne ha litt mer generell interesse ble det
annonsert i dagspressen. Her hadde vi et noenlunde bra frammøte.
Vi avsluttet studiesirkelen lørdag 23.mai med NESLESUPPEDAG på Røykenes i Sveio. Denne turen var også
annonsert, men vi hadde dårlig frammøte. De som møtte fram fikk en svært hyggelig lørdags formiddag som varte
flere timer lenger enn de fleste hadde reknet med. Det ble nok sein middag, om noen, denne dagen.
Medlemmer: har dere sjansen må dere ikke la neslesuppedagen gå dere forbi. Dette er en god anledning til sosial
hygge, spennende mat, hyggelig vertskap og ikke minst en anledning til en lett spasertur i utrolig flotte omgivelser.
⇒

Tirsdag 2. Juni hadde vi et medlemsbesøk på Fjellet urtegård, Aksdal. Her fikk vi orientering om mange av urtene til
Tove Espevoll Fjellet. Hun hadde også små smaksprøver på lur og en liten salgsavdeling hvor noen av de
ettertraktede urtene kunne kjøpes. Rart hvor mange potter med planter man har med hjem etter slike spennende
besøk ?!
Søndag 21.juni hadde Karmsund folkemuseum åpen dag på Ørpetveit gård. Her møtte Sidsel og Gro og ordnet til
en stasjon hvor det ble servert bl.a. neslesuppe, skvallerkålsuppe, teer og lefser med plantefyll. Det ble en travel dag
med fint vær, mange besøkende, utdeling av mange smakprøver ,hyggelige samtaler og mange gode
tilbakemeldinger.
Høstsesongen startet som vanlig med en (sopp)tur i Djupadalen siste lørdag i august. Ikke så mange møtte opp, og
de som kom fant dessverre lite sopp. Men været var riktig bra noe man ikke har vært bortskjemt med denne
sommeren. Erna pratet litt på radio 102 om soppforeningen og soppturer litt tidligere i uken.
Lørdag 5.9. var soppens dag , noe vi markerte med en utstilling på Tuastad gård. Her var det litt sopp, ull farget med
sopp, bøker, sopp-prat og selvfølgelig anledning til å kjøpe soppsuppe. Hadde også soppkontroll,men her var
utbyttet magert.
Utstillingen varte et par timer og vi var fornøyd med frammøtet Haugesunds avis møtte også fram og hadde en
artikkel om utstillingen på mandagen.
Denne dagen ble annonsert både av oss og sto som en del av en stor annonse i forbindelse med friluftsuka som ble
arrangert av Nord-Rogaland og Sunnhordaland friluftsråd
Årets soppkurs gikk over 4 dager og ble avholdt 7., 9., 10. og 17. september på Brakahaug barneskole og grendahus.
Gudrun Aksdal, Marit Langesæter og Solbjørg Sørensen var instruktører. I år var det bare 14 stk. med på kurset, og
det var minimumsgrensen for hva vi måtte ha for i det hele tatt å kunne arrangere kurset. Men kurs ble det og de
fleste hadde nok lært noen nye sopper i år også.
Siste dagen gikk vi i Lierskogen i Sveio etter sopp – vi fant ikke all verdens sopp – og deretter fant vi veien til den
koselige hytta til Solbjørg på Røykenes, her koste vi oss med soppsuppe med mer til langt på kveld. En verdig
avslutning på et kjekt kurs.
Det har blitt annonsert 5 soppkontroller på Gamle slakthuset i år. Svært lite folk har møtt fram, enkelte søndager
ingen . Lite sopp og lite folk., i motsetning til 1997.
Takk til Marit, Solbjørg, Sidsel og Gudrun som har avholdt disse kontrollene. Håper dere ikke helt har mistet piffen.
Søndag 27.9 var det annonsert en sopptur i samarbeid med Nord-Rogaland og Sunnhordaland friluftsråd, dvs. de
betalte annonsen. Det var et oppmøtet var på 25-30 personer og det må vi jo si oss svært fornøyd med.
Solbjørg var satt opp som kontrollør og heldigvis møtte Sidsel opp som deltaker, det viste seg nemlig at begge to
fikk mer enn nok å gjøre som soppkontrollører.
Turen startet 11.00 og varte til omtrent 14.00, dvs. da gikk kontrollørene hjem .
13.oktober hadde vi et medlemsmøte på Tuastad gård. Her hadde Erna fått en avtale med Amanda Libris som kom
med mange av årets bøker om sopp , urter og ville ville vekster. Her var mye å kjøpe og enda mye mer å ønske seg.
Det ble servert deilige kaker, kaffe og te. Representanten hadde med litt urtesåper, oljer og bøker som hun trakk ut
til de oppmøtte ( gratis)
13 medlemmer kom. Er det virkelig ikke flere medlemmer som kunne tenke seg å komme ?
Dette ble avslutningen på årets sesong.

Haugesund 18.januar 1999

--------------------------------------Gro Marie Hetland
Sekretær/kasserer

