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Kjære urtevenner!
Nå har endelig styret i Borago våknet opp fra vinterdvalen. Enkelte fugler har sunget i flere uker allerede, men i skrivende stund er det ingen grønne knopper å se på bakken her i distriktet.
Men rett under isen lurer hestehoven, og innen dette bladet har nådd alle medlemmene, har kanskje noen sett et gult hode stikke opp i en lun helling. Vi går en kjempespennende tid i møte,  med observasjon av nye vårtegn dag etter dag. Det er bare helt utrolig hva naturen gir oss av gleder i tida framover. Kom dere ut av huset og ta dere tid til å høre og se dette underet når vinteren slipper taket og våren kommer for fullt.
Det kan oppleves som å få en kraftig vitamin-innsprøytning !


	
	Møter og turer våren 2003

Turer i august og september
Møter høsten 2003
Hefte fra 1950
”Den gamle urtegård”
Det velsmakende hjørnet



FØRSTE MØTE  I KANTINA PÅ Halden Vgs. Avd. RISUM  ONSDAG 9/4-2003 kl. 18. 30

Urteklubben er nå blitt så gammel at vi  kan begynne å kjøre reprise på gode medlemsmøter og turer. Vi gir nå dere som ikke  var tilstede sist vi hadde besøk av Ingar Lauritzen med tussefløyte, lur og lergjøk, samt pianoakkomp., en mulighet til å bli med på :

”En musikalsk rusletur med Egil Storbekkens melodier”. Hvis de er like gode som sist, får vi en flott opplevelse av å være midt i naturen denne kvelden. Ta gjerne med en venn eller venninne, for dette blir en hyggelig kveld.
Det serveres kjeks og ost, og det blir utlodning som vanlig. 
Etter pausen skal vi få høre hvordan våren starter hos Gertrud Appelman, eller kanskje heller ”Fra søppeldynge til økologiske grønnsaker” 
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VÅRTUR TIL URTEHAGEN VESTRE PÅLSRØD RYGGE  21/5-03
 
I april i fjor hadde vi besøk av Anne Sofie Larsen som driver denne urtegården, og hun kåserte om ”Urter i hverdagslaget”. Det ble en  interessant kveld, og medlemmene ønsket å ta en tur til henne og være med på en rusletur i hennes paradis. Fra et bed bak stabburet har hun bygd opp  en stor og flott urtehage med over 250 forskjellige urteplanter som er merket med navn og noen opplysninger om bruk.  
Vi er klar over at det er litt i tidligste laget for å se alle urtene, men en del har begynt å spire og vi får en god peiling på hva dette stedet har å tilby for et event. senere besøk. Vi regner i alle fall med at det er planter å få kjøpt, og vi tror dette kan bli en minnerik mai-kveld. På gården finnes også en gravhaug fra eldre jernalder og det blir fortalt en del gammel historie fra gården og omgivelsene.  
Vi møtes på Remmen kl.16.30, fyller opp biler og regner med å være i  Rygge/Larkollen en time senere. Vi har bestilt full omvisning, og med  kaffe/ te og kringle koster det kr. 100,- pr.person. Klubben sponser ekstra påsmurt rundstykke.

For å vite ca antall kaffegjester og omvisning (maks 40 pers), ønsker vi påmelding til denne turen. Meld fra på første medlemsmøte, eller ring før 12/5 til Vera Fosser tlf.69186397 
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BLOMSTERTUR  MED BOTANISK FORENING  18/6-2003

Nå nærmer vi oss midtsommer, og da passer det vel bra å bli med noen ”blomster-proffer” på tur. De skal lete etter gamle lokaliteter med stjernetistel, geitskjegg og solblom. Dette kan bli en spennende og lærerik tur, for lederen har lovt å fortelle oss navnet på alle planter vi finner.
Spesielt interesserte kan ta med mappe eller bok til å presse blomster i.
Frammøte er ved Holmgil kapell kl.17.00, men de som vil samkjøre, kan møte ved Turisten i Tistedal kl.16.30
Vi stiller i turantrekk og tar med nistemat, event. en minigrill eller suppe / kaffekjele og primus.
Tid og sted sier oss at vi kanskje trenger myggolje og lignende utover kvelden.
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TUR TIL BØENSETER  21/8 – 2003

De fleste av oss har antagelig vært på besøk på Bøenseter, men denne kvelden skal det stort sett dreie seg om urter. Siden det nå er litt kortere kvelder, må vi reise fra Turisten i Tistedal
kl. 16.30.
Ved ankomst har vi bestilt urtesuppe med museørebrød ca. kl 17.30
Innehaver Hedda Kortnes vil deretter  fortelle 
litt om plassen og masse om urtehagen , ca. 1 time.  
Hvis det er godvær denne kvelden, vil vi bli servert te/kaffe med ringblomst-muffins ute blant urtene. 

Mat og omvisning koster  kr.150,- pr. pers, men klubben sponser hver enkelt med kr.50,-
På grunn av serveringen, må vi ha bindende påmelding, og det koster kr.100,- hvis man ikke møter opp som avtalt. 
Påmelding kan gjøres allerede på første medlems-møte, eller innen 14/8 til Evy tlf. 69192011
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SOPPTUR  I  ERTEMARKA 
september 2003


Vi har engasjert soppveileder Eva Weme denne kvelden, og hun vil lære oss en del sopper som vi ikke kjenner - og kanskje finner vi også god mat-sopp. Denne har vi tenkt å tilberede på kjøkkenet på Ertehytta, og nyte den der og da.

Frammøte for de som vil være med på turen, er parkeringsplassen ved Vannverket i Ertebakken Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om dag og tid.
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ÅRSMØTE  6/11-2003
Greit å kunne holde av denne dagen. Programmet kommer i neste nummer.
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JULEMØTE I DESEMBER
I år prøver vi å få et foredrag/kåseri som har med juletradisjoner å gjøre. Vi kommer tilbake med flere opplysninger.



	

@ - POST

Løpstikka sendes via E-post til de       medlemmene som oppgir sin
e-postadresse til sekretær ehoell@halden.net




HEFTE FRA 1950
(forts.)		
”Regler for bruk av plantene :    
TEER : 1 liter kokende vann tilsettes 1 spiseskje urter. Dette står og trekker i 10 minutter. Unngå å bruke sukker i teen, bruk eventuelt honning.
SALATER : Friske grønne planter skylles godt, finhakkes og tilsettes rå, finhakket løk, gjerne med surmelk over.
POTETGRØNT : I tørket form brukes plantene hele vinteren igjennom til å strø over potetene og surmelken over råkosten.
De mest brukte planter til salater, safter og potetgrønt er : Brennesle, løvetann, groblad (kjempe), skrepp (bladene på hestehov), tysskål, ryllik, marikåpe og karve.
Det grønne tilskuddet til maten må man sørge for å ha hele året igjennom, ikke minst i de mørke vintermånedene. Når grønnkålen tar slutt ut på vinteren, sår man karse i blomsterpotter i vinduskarmen og tar i bruk de tørkede, ville plantene vi har samlet om sommeren og bruker dem på potetene og i surmelksausen. Når sevjen kommer i bjørketrærne, tapper man denne og drikker i litervis av den,- den er uhyre rik på oppbyggende stoffer og mineraler. Så snart de første grønne skuddene skyter opp om våren, går man så i gang med de friske, grønne salatene og saftene som driver gamle gift- og avfallsstoffer ut og renser og styrker organismen .” Forts. neste nr.



”DEN GAMLE URTEGÅRD”
Allium sativum


HVITLØK er nevnt i et av Eddadiktene som motgift mot giftig drikk og var i sagatiden kjent som konserveringsmiddel. I de gamle lægebøker heter
det at den både spises og legges på ved giftige dyrs bitt. Alle skadelige dyr skyr løklukten. Den som spiser hvitløk, kan uten fare drikke vann fra ukjente steder. Løken virker fordelende når den legges på kvestelser og hevelser, og den hjelper mot hodepine. Sammen med gåsefett har de den i ørene mot øresting og legger den på tannkjøttet mot tannverk. Den tas inn mot lungesyke (hoste), vattersott, forstoppelse og gulsott. I grøt spises den mot hold (Harp.Isl.4)
Meget av dette har hjemme i senere folkemedisin, og hvitløken har alltid hatt meget å si i nordisk trolldomsmedisin. Borgarsyssel museum.
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DET VELSMAKENDE HJØRNET

OLJER TIL SALATER

Hvitløks-olje
5-10 fedd hvitløk legges i 2-3 dl olje
Settes kjølig i 3 dager før bruk

Krydder-olje
3 dusker basilikum, estragon eller oregano dekkes med 3 dl olje og settes kjølig
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Bakte poteter m/hvitløksmør

4 store poteter
litt salt
Potetene vaskes godt og bakes deretter 60-80 min. ved 200-225oC. Skjær et snitt eller kryss og klem litt på poteten slik at den åpner seg. Den kan så fylles med rømme, en smørklatt eller prøv et eller flere av disse fyllene: 

Hvitløksmør: 
3 ss smør/margarin 
finhakket persille/gressløk 
2 fedd hvitløk, presset 

Rør smør/margarin sammen med hvitløk og persille/gressløk til det blir mykt. Ta smørmassen over på bakepapir og form til en pølse. Legg smørpakken i fryseren til det blir stivt. Skjær opp skiver som legges i den varme poteten.
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AVS.: Urteklubben Borago
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