Svampekursus.
Flere og flere mennesker interesserer sig for naturens spisekammer.
Mange nærer dog stadig en vis mistro til svampe – alle har jo hørt om
giftige svampe.
Dette kursus giver en introduktion til svampenes
liv og verden og den spændende økologi, som de er en del af. Der lægges
vægt på, at give deltagerne kendskab til de almindelige spiselige svampe,
og ikke mindst til de giftige og ubrugelige svampe.
Kurset omfatter en teoretisk introduktion til svampenes verden, en
ekskursion til en lokalitet, gennemgang af de indsamlede svampe.
Lørdag eftermiddag sorterer vi svampene og finder de svampe, der kan
spises uden, at det skulle give nogle ubehagelige oplevelser.
Pris. Kr. 50,00
Maks. 30 antal deltagere
Fakta om kurset: ( 31 august & 1 september 2018)
Tid: Fredag den 31/08 fra kl. 19.00 til kl. 21.00
Lørdag den 01/09 fra kl. 10.00 til kl. 14.00
Sted: Vejgaard Bibliotek - Hadsundvej 35 - 1 sal – 9000 Aalborg.
Underviser: Henning Christensen. Repræsentant for Foreningen til
Svampekundskabens Fremme. Praktisk: Transporten til Rold Skov
foregår i egne biler, vi mødes på P-pladsen ved Spejderhytten på
Stendalsvej 9520 Skørping, med indkørsel fra Rebild.
Husk at medbringe en kurv, kniv, børste og evt. svampebøger.
Lørdag: husk madpakke og drikkevarer.
For yderligere oplysninger
venligst kontakt Henning Christensen. (tlf. 23 31 63 15)
For tilmelding send en mail til hc@stofanet.dk

REKLAME
Bladet ” SVAMPE” fra nr. - 1 til nr. 69
Bladene vil kunne lånes i en kortere periode, badene skal afhentes i
Aalborg eller der skal betales fragt for bladene, de vil også kunne
medbringes til en svampetur efter aftale med låneren..
Med venlig Hilsen Region Nordjylland.
Henning Christensen
Thuresensvej 16 st. tv 9400 Nørresundby
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Svampebestemmelse – mandage kl. 19.00 til kl. 21.00
Aktiviteten foregår på: Vejgaard Bibliotek.
Kom med nogle af de svampe, som du har fundet i week-enden.
Vi hjælper hinanden med, at bestemme de svampe, der bliver
fremlagt på aftenen.
Mandag den. 03. september. Introduktion til mandag aftenerne.
Mandag den. 17. september. Tema -- Spisesvampe
Mandag den. 01. oktober. Tema -- andresvampe
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Svampetur i Rold Skov.
Lørdag den 13. Oktober kl. 10.00 – 14.00
Mødested: P-Pladsen til Lille Blåkilde midt på Rebild Kirkevej
(Indkørsel fra Rebild)
OBS: Medbring kurv og en lille kniv, krus og teske.
Tilmelding: Skal ske på www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 12 oktober.
Pris: Turen koster 25 kr. / deltager.
Maks. 70 Deltagere:
Vi tager på tur i Rold Skov, og leder efter årstidens svampe. Vi ser og
hører om de kendetegn og grundregler, der gør det muligt at skelne
mellem spiselige svampe fra de ikke spiselige. Vi afslutter turen med at
tilberede de indsamlede svampe og lave en svampesuppe.
Turleder: Kasper Malmberg, Foreningen til svampekundskabens
Fremme, Naturvejleder Lars Wachmann, Naturstyrelsen.
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Svampetur i Rold Skov.
Søndag den 19. august 2018
kl. 13. til kl. 16.00
Mødested: P-arealet ved Stabelpladsen for enden af Skovvej, 9510 Arden.
Kom med på svampetur i den sydlige del af Rold Skov og hør mere om de
svampe, der vokser i området, herunder hvilke svampe, der er spiselige. Vi
afslutter turen med at lave en svampesuppe over bål og få en smagsprøve.
OBS: Praktisk tøj og fodtøj, krus, teske, kurv, børste og en lille kniv.
Turleder: Henning Christensen, Foreningen for Svampekundskabens
Fremme og Annette L. Hansen, Mariagerfjord Kommune

Turene står i vilkårlig rækkefølge.
--------------------------------------------------------------------------------------Til egne notater.

Svampeworkshop på Hals Bibliotek – Vodskov Bibliotek og Hovedbiblioteket i Aalborg.
Dato:
,

Mandag den 20., tirsdag den 21. og onsdag den 22 august.
Alle dage kl. 15 – 18

Mødested.: Den 20. på Hals Bibliotek, den 21. på Vodskov Bibliotek,
,
den 22. på Hovedbiblioteket i Aalborg
Arr:
Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom), Henning
Christensen fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme i samarbejde
med Aalborg Bibliotekerne.
I Aalborg Kommunes skove og naturarealer er der netop nu gode chancer
for at finde sunde og velsmagende spisesvampe. I samarbejde Aalborg
Bibliotekerne og Foreningen til Svampekundskabens Fremme i Aalborg,
arrangerer vi tre offentlige Svampeworkshops med svampekontrol, hvor
du kan få dine selvsankede svampe kontrolleret og eventuelle giftige
kasseret. Oplev også en udstilling med årstidens svampe og hør om de
vigtigste regler, når du skal skelne spiselige svampe fra giftige. Aalborg
Bibliotekerne udstiller og udlåner et spændende udvalg af gode
svampebøger, der er helt uundværlige til svampejagt på egen hånd.

Svampetur i Tved klitplantage
Søndag den 02. september.: kl. 13.00 til kl. 15.00
Mødested: P – Pladsen ved Tved Kirke
På turen beskæftiger vi os med indsamling, bestemmelse og tilberedning af
spisesvampe, men vi vil også se eksempler på de sjældne og de giftige
svampe.
Vi afslutter turen med en gennemgang af de indsamlede svampe.
Husk! Kurv. Børste og en lille kniv.
Turledere: Skovrider Ditte Svendsen og Henning Christensen. FSF.
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Søndag den 15 september kl. 11,00 – 15,00
Svampekontrol og Naturtjek i Hammer Bakker.
Mødested: Den primitive lejrplads i Hammer Bakker. Indkørsel fra
Gennem Bakkerne – 9310 Vodskov
Arrangør: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom), F.S.F. i samarbejde
med SCT. Georgs Gilderne i Aalborg.
Med september starter den egentlige svampesæson. På Aalborg Kommunes
arealer i Hammer Bakker, er der netop nu gode chancer for, at finde både,
sunde og velsmagende spisesvampe. Vi afholder derfor i samarbejde med
Foreningen til Svampekundskabens Fremme en offentlig svampekontrol,
hvor du kan få dine egne selvsankede svampe kontrolleret og eventuelle
giftige kasseret. Der afholdes også en guidet indsamlingstur, og
efterfølgende vil vi i samarbejde med Sct. Georgs Gilderne, afholde et
voksenkursus om bålmad med bl.a. tilberedning af vilde svampe i wok og
om kogning af velsmagende svampesuppe. Få nye ideer og varme
smagsprøver. se svampegrej og litteratur samt få udleveret områdefolder
med oversigt til dine svampetur på egen hånd i område..
Arrangør: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom) i samarbejde
med Henning Christensen fra Foreningen til Svampekundskabens
Fremme.
Lørdag den 22. september . Kl. 13.00 til kl. 15.00
Svampetur til Langdalen i Han Herred.
OBS - Mødested: Skovridergård Langdal – Ejstrupvej.
Se vandretursfolderen over området.
Plantagen er anlagt i starten af 1900-tallet på hedejord. Plantagen ligger
højt i landskabet og afgrænses mod syd af landbrugsarealer og mod nord af
Lien-skrænten.
Plantagen rummer en artsrig svampeflora med mange gode spisesvampe,
heriblandt kantarel og mange arter af rørhatte.
Turledere: Henning Christensen
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Søndag den 9. september 2018 kl. 13:00 - 17:00
Mødested: Nystrup Klitplantage - Grusbelagt skovvej øst for
Kystvejen -Indkørsel mellem 30,7 km og 30,8 km afmærkningen fra
Kystvejen.
Turleder: Henning Christensen (Svampekundskabens
Fremme) og Ib Nord Nielsen (BFN og DN Thy)
Tilmelding: Ib Nord Nielsen – e-mail: ib.nord.nielsen@gmail.com –
Max 30 deltagere
Medbring evt. svampeflora, kurv, kniv og egnet fortøj.
Alle er velkommen Biologisk Forening for Nordvestjylland Danmarks Naturfredningsforening Thy
Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Lørdag den.23. september.
Svampetur i Rold Skov. Kl. 10.00 til kl. 14.00
Mødested: P – Pladsen ved spejderhytten på Stendalsvej, 9520 Skørping,
indkørsel fra Rebild.
Bemærk: Turen er børnevenlig - Medbring kniv, kurv, kop og ske.
Tilmelding: skal ske på www.rebildporten.dk/bookoplevelser
Sidste frist for tilmelding: torsdag den 21 september.
Prs: 25 kr./ deltager. Maks. deltagerantal: 70
Vi tager på tur i Rold skov, og leder efter årstidens svampe. Vi ser og hører om
de kendetegn og grundregler, der gør det muligt at skelne spiselige svampe og
de ikke - spiselige. Vi afslutter turen med en gennemgang af de indsamlede
svampe og få en smagsprøve på svampesuppe.
Arrangør: Naturvejleder Lars Wachmann, Skov- og Naturstyrelsen
Himmerland i samarbejde med Henning Christensen fra Foreningen til
Svampekundskabens Fremme.
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