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Red. Evy Hoell tlf. 69192011                     Hjemmesideadresse: http://home.halden.net/borago
      E-postadresse: borago@halden.net
                                                                                                                	
Kjære urtevenner!

Fremdeles ligger snøen her – den deilige hvite dyna har pakket inn plantene våre og beskytter dem, får vi håpe. Men sola varmer godt nå, snart er våren her og livet starter i naturen.

Urteklubbens styre har så vidt begynt å spire og på kort varsel inviterer vi til vårens første møte med tema 

Vår
tirsdag 14. mars kl. 18.30
i Håndverkerens lokaler i Kristian Augusts gt. 8

Vi får besøk av Inger Lagseth Egeland fra Oslo, som vil holde et lysbildeforedrag om våren og om hva som  da våkner i naturen av urter, blomster og sopp. 
Hun er cand.real. med hovedfag i botanikk og besøkte Borago i oktober 1999 med foredraget „Grønt er skjønt“.  Hun har gitt ut boka „Ville planter til mat og drikke“, som det vil være mulig å kjøpe av henne denne kvelden. Vi gleder oss til gjensynet.
Vi siterer forlaget Damm’s informasjon om boka:
Dette er en innføring i bruk av naturens egen rikdom i form av spiselige, viltvoksende planter. Hovedvekten er lagt på grønnsakplanter, men også te- og krydderplanter er med. Artsbeskrivelsen av plantene inneholder opplysninger både om smak og som anvendelse som mat, men også om plantenes medisinske og kosmetiske betydning. Artene er nøye beskrevet, og det er lagt vekt på at plantene skal være lette å finne og at de vokser i de flestes nærmiljø. Forvekslingsarter er også tatt med. Alle beskrevne planter er avbildet med fotografier. Forfatter og fotograf har tidligere utgitt bøker om sopp

Det blir som vanlig en enkel bevertning  og loddsalg. Ta gjerne med en liten gevinst.

Neste utgave av Løpstikka kommer snart ut med fyldig program for våren og forsommeren.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen med Jørgen Moe’s ord:

Når våren ånder på li og fjell
og vekker urtene av dvalen,
da dufter sødt fra hvert bakkeheld
vel tusind blomster gjennom dalen.
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