LINKÖPINGS SVAMPKLUBB
VÅRPROGRAM 2011
Arrangemangen kan av olika skäl förändras så ta för vana att slå en signal
till den person som står som ansvarig för att vara säker på att du inte åker i
onödan.
Tisdag
8 feb

SVAMP SOM MAT
Vi får höra om de senaste rönen vad gäller näringsinnehåll i svamp, både vild och
odlad, men också om hur man forskar, bl.a. i Lund, kring ämnen i svamp som kan
användas i medicinskt syfte. AnnaLena Persson berättar.
Plats och tid: Naturcentrum, kl. 18.30
Ansvarig och information: Monica Andersson, 013  526 45
Ingen anmälan  kostnadsfritt

Tisdag
29 mars

ÅRSMÖTE i Linköpings Svampklubb
Vi hoppas att så många som möjligt kommer till årsmötet för att ta del av
svampklubbens verksamhet och för att påverka den. Efter årsmötet kommer Anders
Gunnarsson från Borgens konserver AB på Öland att berätta om konserverad svamp,
hur den behandlas, var den kommer ifrån och vad som
gäller om man själv vill bli leverantör.
Plats och tid: Naturcentrum kl. 18.30
Ansvarig och information: Monica Andersson, 013 526 45
Ulla Hodges, 013  16 44 65
Kostnadsfritt

Söndag
29 maj

SVAMPUTFLYKT – Kom med och leta vårens läckerheter!
Vi ger oss ut och letar efter en av vårens läckerheter  vårmusseron! Ta med
svampkorg och matsäck! Tänk på att vädrets makter styr svamptillgången, ring därför
ansvariga eller titta på klubbens hemsida (www.svampklubben.org) några dagar
innan utflykten. Observera att det blir samåkning i bilar!
Plats och tid: Samling på Gamla Linköpings parkering, bortre delen vid
informationstavlan, kl. 09.00
Ansvariga: Ulla Hodges, 013  16 44 65 och Monica Andersson, 013  526 45
Ingen anmälan, kostnadsfritt för medlemmar  ej medlem 20 kr!

Start
Måndag
22 augusti

SVAMPINFORMATION – 5 måndagar på Naturcentrum
Ta med dina svampfynd för artbestämning och titta på vad andra har hittat! Vi gör en
minisvamputställning med de svampar som kommit in. Måndagarna 22 augusti, 29
augusti, 5 september, 19 september och 26 september.
(Obs. inte den 12 september)
Plats och tid: Naturcentrum, kl. 17.00  18.30
Ansvarig och information: Magnus Källberg, tel.070  937 13 62
Ingen anmälan, kostnadsfritt!

Start
Måndag
22 augusti

NYBÖRJARKURS i svampkunskap
Brukar du bara plocka kantareller men vill lära dig mer om
goda matsvampar och hur man känner igen dem? Vi går bl.a.
igenom soppar och andra ickeskivlingar, kremlor och riskor,
champinjoner och giftsvampar under 5 måndagar: 22 augusti,
29 augusti, 5 september, 19 september och 26 september.
Plats och tid: Naturcentrum, kl. 19.00  20.45
Ansvarig och information: Monica Andersson, 013  526 45
Anmälan: Till Monica Andersson via telefon eller epost: monica@svampklubben.org
Kostnad: För hela kursen 50 kr för medlemmar, 150 kr för övriga.

Start
Måndag
22 augusti

STUDIECIRKEL – signalarter
Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur
naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen och Linköpings Svampklubb ordnar
även hösten 2011 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i
skogen. Vi besöker intressanta miljöer i Linköpings närhet och avslutar sedan
inomhus med att gå igenom fynden. Antalet träffar beror på svampsäsongens
utveckling och äger rum på vardagskvällar och helger.
Cirkelstart: 22 augusti, kl. 19.00 på Naturcentrum
Kontaktperson och information: Magnus Källberg, tel.070  937 13 62
Anmälan: Björn Ström, tel. 013  10 34 51
Kostnad: Cirkeln är kostnadsfri för medlemmar i Svampklubben och
Naturskyddsföreningen, övriga betalar 200 kr

Torsdag
25 aug

SVAMPUTFLYKT – höstens första!
Säsongens första svamputflykt – alltid lika spännande att se vad som finns i
markerna! Vi plockar all sorts svamp för att öka kunskaperna inför säsongen. Ta med
svampkorg, ”svampögonen” och fika!
Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum, samling vid infotavlan framför
omklädningshuset och caféet, kl. 17.30
Ansvariga: Ulla Hodges, tel: 013  16 44 65 och Annette Lundborg, tel: 013  14 13 63
Ingen anmälan, kostnadsfritt för medlemmar – ej medlem 20 kr!

Söndag
4 sep

SVAMPUTFLYKT – SVAMPENS DAG
Vi firar ”Svampens dag” genom att ge oss ut i svampmarkerna och se vad vi kan
finna. Ta med svampkorg och matsäck. Kanske kan vi steka svamp och smaka på den
redan i skogen.
Plats och tid: Samling på Gamla Linköpings parkering, vid stora infotavlan, kl. 09.00
Samåkning i bilar till lämplig svampmark.
Ansvarig: Ulla Hodges, tel: 013  16 44 65
Ingen anmälan, kostnadsfritt för medlemmar – ej medlem 20 kr!

Anmäl dig redan nu till de populära
Svampplockarhelgerna i herrgårdsmiljö
på Åkerby Herrgård, Nora
Lördag 20 augusti – söndag 21 augusti
Lördag 10 september  söndag 11 september
Kom med på en svampweekend till Åkerby Herrgård mitt i svampriket
Bergslagen. På programmet står svampplockning, njutningsfulla upplevelser och
svampmatlagning. En avkopplande weekend som också ger inspiration och
nya kunskaper.
Kostnad: 1100 kr/person  helpension vilket inkluderar luncher, kaffe,
svampgourmetmåltid, logi, svampguidning, kreativ matlagning och
upplevelser.
För mer information kontakta AnnaLena Persson, tel. 0706  96 06 01
Anmälan: senast 1 augusti respektive 22 augusti till AnnaLena.

Vi i styrelsen är

Olle

Monica

AnnaLena

Johan

Annette

Ulla

Anders

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna:
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
V. ordf.:

Monica Andersson
Olle Ståhl
Ulla Hodges
Johan Vestergren
Annette Lundborg
AnnaLena Persson
Anders Uvenberg

tel.013  526 45
tel. 013  13 82 15
tel. 013  16 44 65
tel: 013  12 88 62
tel. 013  14 13 63
tel. 0706  96 06 01
tel. 013  404 92

epost: monica@svampklubben.org
epost: oha.stahl@tele2.se
epost: ullahodges@yahoo.se
epost: johan@svampklubben.org
epost: annette@svampklubben.org
epost: annalena@alpab.se
epost: anders@svampklubben.org

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2011 ÄR 100 KRONOR PER FAMILJ.
MEDLEM BLIR MAN GENOM ATT SÄTTA IN AVGIFTEN PÅ SVAMPKLUBBENS
PLUSGIROKONTO 484 17 57  0.

Linköpings svampklubb har en aktiv hemsida på Internet: svampklubben.org
På vår hemsida finns information, månadens notis, eventuella ändringar i programmet och rapporter
över genomförda aktiviteter. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på ebrev med information.

