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HØSTENS PROGRAM 2014

URTEHAGEN PÅ HEMMINGSTAD KULTURSENTER
Tirsdag, 19. august, kl 18–20; tirsdag, 2. september, kl 18–20
Dugnad i urtehagen er både lærerikt og sosialt. Gunnbjørg Lomeland er kontaktperson: mobil tlf 990-25924 eller epost. Ta med hageredskap og godt humør. Og selvsagt er urtehagen alltid åpen for besøk.
HØSTFEST PÅ VIKINGVIS
Lørdag, 23. august 2014, hos Sigrid Skeiseide, Høievegen 438, Førresfjorden.
Sigrid er ekspert på tilbereding av lammelår i kokegrop slik vikingene gjorde det. Tidligere år har gjestene
sanket sopp i området, men nå har det kommet ny vei og sopputsiktene er ikke så lyse. Derfor møtes vi
hos Sigrid til tur det på den nye veien fra Skeiseide mot Eikeskog kl 17, med soppsanking og bading i
Aksdalsvatnet, om været tillater. Vi deltar med tilberedning av sopp og tilbehør. Så blir det fest utover
kvelden i hagen eller i kjellerstua avhengig av været. Sigrid kjøper inn mat, og vi deler på regninga. Prisen
ligger på rundt kr 100, så ta med kontanter. Folk tar selv med drikkevarer. Sigrid stiller med vann. De som
vil, kan komme til festen som starter i 19-tida. Påmelding innen 19. august til Eli Thorsen Aijala på: epost
eller mobil tlf 906 48 243.
STUDIESIRKEL - ARTSREGISTRERING AV SOPP
Målgruppe: soppsakkyndige og andre med bred artskunnskap om sopp.
Første oppmøte blir tirsdag 26. august, i Sørhauggata 162.
Påmelding (og mer info) til: lnesheim@online.no, eller mobil på kveldstid: 924 27 277.
SOPPKONTROLLER (GRATIS)
Søndag, 31. august, kl 16–17 ved Paviljonen i Haraldsvang
Søndag, 7. september, kl 13–16 ved HIL-hytta i Djupadalen (Soppens dag)
Søndag, 14. september, kl 16–17 ved Paviljonen i Haraldsvang
Søndag, 21. september, kl 16–17 ved Paviljonen i Haraldsvang
Søndag, 28. september, kl 16–17 ved Paviljonen i Haraldsvang
Søndag, 5. oktober, kl 16–17 ved Paviljonen i Haraldsvang
SOPPKURS FOR NYBEGYNNERE
Høsten 2014 vil soppsakkyndig Jostein Jektnes holde soppkurs for nybegynnere. Kurset er på 20 timer
med oppstart mandag 1. september. Påmelding: epost grohetl@gmail.com eller mobil 908 65 917.
Tider: Mondag 1., 15. og 22. september kl 17.30-20.30 med sopptur lørdag 6. september kl 10.00-14.00
Sted: Skeisvang vg. skole
SOPPENS OG FRILUFTSLIVETS DAG
Søndag, 7. september, kl. 12–16 ved HIL-hytta i Djupadalen. I samarbeid med Haugesund
Turistforening
Sopputstilling, severing av soppsuppe, sopprat og soppkontroll. Innsamlingstur til soppensdag på lørdag,
6. sept.
HØSTFEST
Lørdag, 8. november, kl. 19.00 på Rossabø ungdomshus kl. 19.00
Festen er et spleiselag der deltakerne tar med en rett og er med på tillberedning og servering. Sanger, quiz
og god stemning. Ta gjerne med en venn eller to!
Kontakt for påmelding og informasjon innen 1. november: Ingebjørg epost eller mobil 908 65 917.
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JULEMØTE
Onsdag, 3. desember, kl 19–22 i peisestua på Hemmingstad
Kom i stemning med hjemmelaget gløgg og aktuelt tema.
Sist oppdatert 2014.08.24. Webredaktør WH Hubbard.
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