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Foreningen har 86 medlemmer, 5 familiemedlemmer og Vikingklubben. Omtrent likt
som i fjor.
Vårsesongen begynte med en urtevandring/medlemsmøte i urtehagen vår på
Hemmingstad bydelshus. Denne gangen var det en del som møtte, vi var vel en ti-tolv
stykker. Urtehagen er fin. Det er frodig, og vi har fått skilter på de fleste urtene. Det er også
kjøpt inn hagebenk slik at det er fint å sitte der. Anbefaler alle å ta en tur til våren.
Vi hadde studiesirkelen ” Mat av vårens ville vekster”. Gunnbjørg og Erna var
inspirerende studieledere, og vi avsluttet med ramsløktur til Årabrot med påfølgende suppe og
rundstykker hjemme hos Erna. Her fikk vi også med oss en liten hagevandring i den fine
hagen hennes.
Jærsoppen arrangerte Tangmeldesafari på Solastranda, og vi ble med. Vi kom
mannsterke fra Haugalandet, og Ellen Bøe Nedrehagen som ledet safarien, var som alltid
kjempespennende å høre på.
Første helgen i juni var vi med på Vikingfestivalen. Vi hadde stand også torsdagen og
fredagen om dagen, da fikk vi servert smaksprøver til skolene og barnehagene som besøkte
festivalen. Det er spesielt kjekt når barna blir engasjerte og tør å smake. I år fikk vi ikke
brenne bål pga brannfaren. Vi hadde et fantastisk sommervær.
I høst arrangerte vi tre soppturer, og vi hadde soppkontroll hver søndag i september.
Tror vi kan arrangere flere turer, det er kjekt for nybegynnere. Vi har kjøpt 100 soppkniver
med foreningens logo hos reklamebyrået DHR på Norheim. De fikk laget logoen i en
trykkevennlig fil.
Lørdag 30. august hadde vi sopptur med vikingfest hjemme hos Sigrid Skeiseid. Her
kokte vi lam i grop og plukket sopp til. Dette må oppleves, håper vi kan gjenta det.
Første søndagen i september var vi tradisjonen tro på stand i Djupadalen, på Soppens
og Friluftslivets dag. Dette arrangementet blir større og større, og vi hadde litt for lite suppe i
år. Vi hadde ca 15 liter. Suppa vår er blitt kjent og mange ønsker å smake, syns det er færre
som er skeptiske og barna liker den veldig godt. Vi hadde en mindre sopputstilling i år enn
tidligere år, tror det var bra. Folk blir forvirret når det er for mange sorter.
Kulturminnedagen stilte vi på Dokken museum med suppe og brødbaking. Lishild gjør
en flott jobb som sjefsbaker. Kjekt at vi har medlemmer med slike kunnskaper. Denne dagen
står folk i kø for å kjøpe brød, og det er vel det arrangementet vi tjener mest på. Bakekurset vi
annonserte, ble avlyst pga for få påmeldte. Synd, men vi prøver igjen.
Høstfesten ble arrangert på Kajakklubben sitt lokale. Denne gangen lagde vi maten
sammen. Det var veldig kjekt og maten smakte. Semesteret ble avsluttet siste torsdag i
november med julemøte i peisestua på Hemmingstad med gløgg og pepperkaker. Christina
Sørensen var med og laget dekorasjoner som ble loddet ut, og vi laget kranser.
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