LINKÖPINGS SVAMPKLUBB
VÅRPROGRAM 2009
Kom med!
Aktiviteterna är till för dig som medlem.
Ta gärna med vänner, bekanta och kollegor!

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.

Onsdag
25 feb

LÄR DIG MER OM FINGERSVAMPAR
Fingersvampar är ofta knepiga att sätta namn på. Lennart Söderberg från Helsingborg har
ägnat mycket tid åt släktet Ramaria, korallfingersvampar. Han berättar om och visar bilder
på Ramaria och andra vackra svampar.
Plats och tid: Naturcentrum, kl. 18.00
Ansvarig: Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64
Ingen anmälan, kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr!

Svampklubbens styrelse:
I avvaktan på att ta ett nytt kort av hela styrelsen samlad så blir det en tillfällig lösning. Sittande från vänster Monica Andersson, Eva Dahlgren, Anna-Lena Persson och Olle Ståhl.
Överst från vänster Magnus Källberg, Lennart Gidholm och Ulla Hodges. Eva Dahlgren avböjde omval vid årsmötet 2008 och ersattes av Klärry Karlsson, som är infälld i bilden överst
till vänster.

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna:
Ordförande: Anna-Lena Persson
mobil 0706 - 96 06 01
Kassör:
Olle Ståhl
tel. 013 - 13 82 15
Ledamöter: Monica Andersson
tel. 013 - 526 45
Lennart Gidholm
tel. 013 - 411 21
Ulla Hodges
tel. 013 - 16 44 65
Klärry Karlsson
tel. 013 - 17 98 91
Magnus Källberg
tel. 013 - 10 56 64

e-post: anna-lena@alpab.se
e-post: olle_s@svampklubben.org
e-post: monica@svampklubben.org
e-post: gidde@svampklubben.org
e-post: ullahodges@yahoo.se
e-post: klarry@svampklubben.org
e-post: magnus@svampklubben.org

MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2009 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: www.svampklubben.org
På vår hemsida finns information, månadens notis, eventuella ändringar i programmet och rapporter över
genomförda aktiviteter. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på e-brev med information.
Kontakta webbansvarige Magnus Källberg om du har frågor eller information för svampklubbens hemsida.

På hemsidan, www.svampklubben.org eller bara svampklubben.org, får du information och upplysningar om aktiviteter!

Tisdag
24 mars

Smakfyllt ÅRSMÖTE i Linköpings Svampklubb
Vi hoppas att så många som möjligt kommer till årsmötet för att ta del av svampklubbens
verksamhet och för att aktivt påverka den. Efter mötet blir det lite läcker svampmat komponerad av ordförande Anna-Lena och kanske också en kortare bildvisning med en liten tävling.
Plats och tid: Naturcentrum, kl. 18.00
Ansvarig: Anna-Lena Persson, tel. 0706 - 96 06 01
Anmälan till Anna-Lena senast fredag 20 mars om du vill
delta i måltiden.
Kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr!

Söndag
26 april

MURKELUTFLYKT - Kom med och leta vårens läckerhet!
Följ med till spännande murkelmarker, men glöm inte svampkorg och matsäck! Tänk på att
vädrets makter styr. Ring därför ansvariga eller se hemsidan (www.svampklubben.org) några
dagar innan utflykten. Observera att det blir samåkning i bilar!
Samlingsplats och tid: Gamla Linköpings parkering, bortre delen, vid den stora informationstavlan, kl. 09.00
Ansvariga: Ulla Hodges, tel. 013 - 16 44 65 och Magnus Källberg, tel. 0709 - 371 362
Ingen anmälan, kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr!

På hemsidan, www.svampklubben.org eller bara svampklubben.org, får du information och upplysningar om aktiviteter!

Och här kommer de första aktiviteterna för hösten 2009:
Måndag SVAMPINFORMATION
24 aug

Fem måndagar på Naturcentrum

Kom och ta med dina svampfynd för artbestämning. Vi gör en minisvamputställning med
helgens fynd. Fem måndagar 24/8, 31/8, 7/9, 21/9 och 28/9, dock inte 14/9.
Plats & tid: Naturcentrum, kl. 17.00 - 18.30
Information: Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64
Ingen anmälan, kostnadsfritt!

Start
måndag
24 aug

Svampklubben vill som ett komplement till vårprogrammet göra reklam för
två veckoslut i Bergslagen och i svampens tecken som ordförande Anna-Lena Persson
arrangerar i sin egenskap av ägare till Åkerby Herrgård. Läs mer på nätet, www.alpab.se

NYBÖRJARKURS i svampkunskap
Efter svampinformationerna genomför Svampklubben en kortare svampkurs för dig som vill
lära dig grunderna. Lär dig hur man känner igen kremlor, riskor, champinjoner osv. och hur
man tar tillvara svampen.
Fem tillfällen efter svampinformationerna: 24/8, 31/8, 7/9, 21/9 och 28/9.
Plats och tid: Naturcentrum, klockan 19:00
Ansvarig: Monica Andersson, tel. 013 - 526 45

Svampweekend i Herrgårdsmiljö på Åkerby herrgård, Nora
Lördag 2 maj 12.00 söndag 3 maj 13.00
Kom med på en svampweekend utöver det vanliga till Åkerby Herrgård
mitt i Bergslagens förtrollande miljöer. Åkerby Herrgård erbjuder njutfulla
upplevelser och svampmåltider samt kreativ matlagning. En avkopplande
weekend som också ger inspiration och nya kunskaper.
Kostnad: 1000 kr/person - helpension vilket inkluderar luncher, kaffe, trerätters svampgourmetmåltid, logi, kreativ matlagning och upplevelser.
För mer information och anmälan senast 15 april kontakta Anna-Lena
Persson, tel. 0706 - 96 06 01

Anmälan till Monica Andersson senast 24/8. Kostnaden är 50 kronor för medlemmar och
150 kronor för icke medlemmar för hela kursen

Start
måndag
24 aug

STUDIECIRKEL - signalarter
Många svamparter har visat sig vara bra arter, som signalerar värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen Linköping och Linköpings svampklubb ordnar även
hösten 2009 en studiecirkel om svamp med inriktning på marksvampar i skogen. Vissa skogstyper, t.ex. barrskogar på kalk, hittar man bäst genom att studera marksvamparna. Vi besöker
intressanta miljöer i Linköpings närhet. Sedan åker vi till Naturcentrum och tittar närmare på
våra fynd. Cirkeln genomförs endast om svamptillgången är tillräckligt god. Träffarna kommer att bli cirka sex till åtta och äga rum på vardagskvällar och helger.
Cirkelstart: 24 augusti, kl. 19.00, på Naturcentrum
Kontaktperson: Magnus Källberg, tel. 013 - 10 56 64
Anmälan: Björn Ström, tel. 013 - 10 34 51
Cirkeln är kostnadsfri för medlemmar i Svampklubben
och Naturskyddsföreningen, övriga betalar 200 kronor.

Onsdag
26 aug

Svampplockarhelg i Herrgårdsmiljö på Åkerby herrgård, Nora
Lördag 12 september 10.00

söndag 13 september 14.00

Kom med på en svampweekend till Åkerby Herrgård mitt i svampriket
Bergslagen. På programmet står svampplockning, njutfulla upplevelser och
svampmatlagning. En avkopplande weekend som också ger inspiration och
nya kunskaper.

SVAMPUTFLYKT

Kostnad: 1000 kr/person - helpension vilket inkluderar luncher, kaffe, trerätters svampgourmetmåltid, logi, svampguidning, kreativ matlagning och
upplevelser.

Säsongens första svamputflykt och alltid lika spännande att se vad som finns i markerna! Vi
plockar all svamp för att öka kunskaperna inför säsongen. Ta med svampkorg eller hink och
svampögonen .

För mer information och anmälan senast 21 augusti kontakta Anna-Lena
Persson, tel. 0706 - 96 06 01

Plats och tid: Samling Vidingsjö motionscentrum, vid info-tavlan
framför omklädningshuset och caféet, kl. 18.00
Ansvariga: Ulla Hodges, tel. 013 - 16 44 65 och Klärry Karlsson, tel. 013 - 17 98 91
Ingen anmälan, kostnadsfritt för medlemmar - ej medlem 20 kr!
På hemsidan, www.svampklubben.org eller bara svampklubben.org, får du information och upplysningar om aktiviteter!

Mer information om Svampklubben hittar du på nästa sida!
På hemsidan, www.svampklubben.org eller bara svampklubben.org, får du information och upplysningar om aktiviteter!

