Du kommer väl med!?
SVAMPHELG i Södra Dalarna
27 –28 augusti
Nu är det snart svamptider – härliga tider!
Att kunna mer om svamp ger mycket glädje.
Tänk att våga plocka och framför allt tillaga
fler arter! Veta mer om hur man tillagar olika
arter på bästa sätt.
Följ med på vår populära svamphelg. I år
genomför vi den i början av svampsäsongen
samt i svamprika och kulturhistoriska
marker i södra Västerdalarna i närheten av
Vansbro och Dala-Järna, där naturen är
fantastisk!
Kom med 27-28 augusti och njut av naturens
rikedom!
Under två dagar plockar vi svamp av alla de slag. Fina möjligheter finns även för
bärplockning och fiske för den som så önskar. Då vi har svampexpert Magnus Källberg
med på resan kommer du att lära dig mycket om svamp under dessa dagar. Både arter
och hur man använder dem på bästa sätt (de ätliga). Eftersom vi befinner oss mitt i
centrum för natur- och kulturhistoriens fantastiska rikedom kommer vi att göra en del
aktiviteter för att uppleva och njuta.
Vi bor på Snöå Bruk, en välkänd konferensgård, vandrarhem, idrottsarena och
kulturhistorisk plats utanför Dala-Järna. Kursgården erbjuder bra boende och fantastisk
god mat. Logi i dubbelrum. Det finns även möjlighet till enkelrum- eller familjerum.
Svampskogarna ligger runt omkring och helgen passar utmärkt för alla åldrar. Hela
familjen kan följa med.
Resan sker med buss (egna bilar om vi blir få). Avresa fredag kväll så vi finns på plats
lördag morgon. Det finns bra möjligheter att ta hand om svamp och bär man plockar, så
att den som vill kan få vinterförrådet fyllt.
Kostnad för hela kurshelgen inklusive två övernattningar och alla måltider, 2 frukost, 2
luncher, 1 middag, kaffe ett antal gånger samt kultur- och naturhistoriska aktiviteter med
guider och entréer och besök är ca 800 kr. Jättebilligt pris! Resa med buss ca 100-200 kr.
Anmälan och ytterligare information:
Kontakta Anna-Lena Persson,
Tfn:
Fax:
E-post:

013-21 94 40, mobil 070-696 06 01
013-21 94 40
anna-lena.persson@mbox301.swipnet.se

Anmälan senast 10 augusti då platserna är
begränsade

