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Kjære Borago-medlemmer !
Siden siste Løpstikka kom ut i mars, har det skjedd ganske mye. Vi har lagt bak oss en fin vår, en varm og god sommer 
(den varmeste på 500 år iflg. kilder) og er nå langt inni en fargesprakende høst. 
De mest aktive medlemmene våre har vært med på en del turer i løpet av denne tida. Den gode oppslutningen tyder på at det har vært populære tiltak. Men nå „når nettene blir lange og kulda setter inn“, skal vi prøve å samle oss innendørs og ha noen hyggelige kvelder sammen.			


Løpstikka denne gangen vil inneholde :
  
	Årsmøte i november

Julemøte i desember
Møter og turer våren 2003
Hefte fra 1950
”Den gamle urtegård”
Det velsmakende hjørnet
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Årsmøte i Kantina på       Halden  vgs. Avd. Risum  torsdag 6/11 – 2003 kl. 19.00 

Alle medlemmene oppfordres til å komme denne kvelden og derved vise hvor viktig det er å ha en urteklubb. Som alle vet, har vi ikke hatt noen leder de 2 siste årene, og vi håper at valgkomiteen nå har klart å fremskaffe en. Hvis du skulle bli oppringt av valgkomiteen, så vær positiv til å ta et verv i Urteklubben.
Etter en pause med kaffe/te, kaker og utlodning, vil et av våre medlemmer fra Fredrikstad, Winnefryed Pettersen, ha et foredrag og en demonstrasjon av det hun brenner for, - nemlig vitaminer fra Pharmaex og kremer, shampoer med mer fra Nu Skin og spesielt en serie ved navn Epoch. Dette er naturlige produkter som gir avkastning tilbake til urbefolkninger der kunnskapen om disse produktene er hentet. Det kan bli  interessant for oss som ingenting vet om dette, og som er åpne for „grønne linjer“. 
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Julemøte i Kantina på Halden vgs. Avd. Risum onsdag 3/12–2003 kl. 18.30

Dette ligger an til å bli en kveld som vi vil huske lenge. Vi har vært kjempe - heldige å få Sven G.Eliassen fra Borgarsyssel Museum til å komme på dette møtet og han har et kåseri som han kaller : Et vel og trivs vel, snart er den hellige julekveld”.
For at enda flere enn Borago -medlemmene skal nyte godt av dette kåseriet, har vi invitert Halden Husflidslag og Idd  Bygdekvinnelag. Sistnevnte lag står for serveringen denne kvelden, og det blir grøt !
Det er hyggelig om du tar med familie eller venner.
Vi ønsker påmelding pga grøten som skal lages, - ring innen 19.11 til :
Helga Løwengren tlf.69196130
eller Evy Hoell tlf.69192011 
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Referat fra turen til Pålsrød 21/5-03

 Det var 22 påmeldinger til denne utfarten til Anne Sofie Larsens urtehage i Larkollen 
Vi ble møtt av et forferdelig regnvær og en veldig hyggelig dame på Pålsrød, og været satte ingen stopper for programmet. Vi ruslet rundt på koselige stier der det var plassert ut stener med tankevekkende påskrift. Vi endte opp i Urtehagen der det skulle være over 200 forskjellige stauder, 
men tidspunktet gjorde at ikke alt hadde kommet opp av jorda.
Etter vandringen ble vi servert kaffe/te og rundstykker samt hjemmebakt kringle  i stua og kjøkkenet på den gamle gården, og Anne Sofie var en utrolig interessant historieforteller.
Vi beveget oss deretter ut i drivhusene, der det var både urter og tomatplanter til salgs. Og Boragodamer er ikke leie på å handle, så vi la igjen en del kroner til gartneren på Pålsrød og har forhåpentligvis kost oss med resultatet i sommer. 
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Referat fra blomstertur med Botanisk Forening  18/6-03

Oppslutningen av Borago-medlemmer  var ikke den helt store  denne ettermiddagen. Synd for dem som er blomsterinteresserte og ikke kom. Lederne for turen var 4 av de beste botanikerne i Østfold, og de gikk ikke forbi en plante uten å nevne navn , alle ble registrert!
Det var arter som geitskjegg og solblom som var spesielle i området her ved Holmgil, og vi fant også en del orkideer. 
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Referat fra tur til Bøenseter 21/8-03

Regnet øste ned da vi møttes i Tistedal denne ettermiddagen, men vi håpet selvfølgelig på finvær i Aremark. Helt opphold ble det ikke, men vi ble tatt i mot av en strålende blid vertinne, Hedda Kortnes og ønsket velkommen inn i den gamle skolestua. Der ble vi servert nydelig urtesuppe med museørebrød, og praten gikk livlig rundt bordene. Det var 25 damer og en mann som var med på denne turen. Etter måltidet fulgte vi med Hedda ut på tunet, og hun fortalte både om Bøenseter og endel morsomme historier fra livet på gården. Deretter bar det videre til 
Urtehagen, og de fleste damene var imponert over hva vertskapet hadde fått til 
her. Hedda er datter av en garntner i
Drammen, og har nok fått med seg mye kunnskap derfra. Det tok en god stund å komme seg gjennom sortimentet, og tilslutt plukket vi med oss blader til ønsket te. Været innbød ikke til kaker og te/kaffe i det fri, så vi inntok ringblomstmuffinsene i skolestua og urteteen smakte fortreffelig.
Kjempekoselig tur og Bøenseter er topp!
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Referat fra sopptur  18/9-03

Vi møttes i Ertebakken og kjørte inn til Ertehytta og noen enda lenger, før vi vandret av sted med soppkurver. På grunn av langvarig tørke og lite håp om å finne sopp, hadde vi funnet noe i fryseren og resten i butikken, så  Helga og Kathy gikk straks i gang med å lage sopp-suppe på kjøkkenet på Ertehytta. Ute i skogen fant vi nesten bare uspiselig sopper, men masse gode blåbær! Da vi kom tilbake fra turen, luktet det kjempegodt av kjelene, og bordet var dekket til fest! Soppsakkyndige Eva Weme hadde laget en utstilling med egne sopper og artsbestemte våre bidrag, og forklarte oss ting som var verdt å vite. Så var det mat! En aldeles nydelig soppsuppe med loff attåt ble servert til de 16 fram-møtte pluss noen ivrige TFL –medlemmer
som hadde hatt en treningsøkt.
(Oppskriften på suppa står et annet sted i bladet) 
Etter dette herlige måltid viste Eva oss en interessant lysbildeserie med vakre sopp-bilder, og vi ble imponert over hva som finnes av sopp og hvor den kan vokse.  
Noen av medlemmene tok seg ekstra god tid denne kvelden, og siden TFL bød på meget rimelig kaffe og vafler, klarte vi ikke å si nei-takk! Hyggelig sopptur uten den helt store fangsten, men det sosiale er vel så viktig! 
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DEN GAMLE URTEGÅRD”
Artemisia absinthium.
MALURT. Malurtlåg styrker magen, særlig dersom den er kokt i regnvann og avkjølt en dag før den drikkes. Den hjelper mot mange magesykdommer, driver bort spolorm, virker dessuten løsende og urindrivende. Avkokt sammen med selleri tas den mot gulsott, leversyke og nyresyke. Når nyren er hård skal en dessuten legge malurt på til omslag. Malurt er motgift mot flekkjeks (skarntyde, Conium) og giftige dyrs bitt, den forebygger opkast ved sjøsyke når den tas inn på forhånd. Malurtrot, burknerot og vedbendebark tulles inn i et linklæ og legges på hodet mot hodepine. Malurt brukes til å ha på friske sår. Med honning er den god mot betendelse i tungen. Sammen med oksegalle styrker den ørene og hjelper mot øresus. Sammen med honning har de den i øinene mot øieverk og på kroppen mot kløe. Lagt i sengen gir malurt god søvn. Eddikuttrekk som smøres på kroppen, jager bort lopper og fluer ved sin lukt, og malurt lagt mellem klærne fordriver møll. (Harp., Isl. 2, 3, 4). Borgarsyssel museum.
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HEFTE FRA 1950

(Forts. fra forrige nr.) Kort beskrivelse av en del av urtene og deres virkemåte: 


Kveken er en av de mest verdifulle urter vi har,- for over 2000 år siden var den kjent som den aller beste. Bleke mennesker som hele året igjennom har vondt her og der, rekonvalesenter som har gjennomgått større sykdommer og som er fulle av opphopete sykdomsstoffer, og alle som lider av gikt, revmatisme og ischias, bør bruke te kokt i ¾ time på kvekerøtter. Teen er også så god av smak at den bør brukes som familiete.

Kjerringrokken er et universalmiddel som ikke skulle mangle i noe hjem. Den virker særlig på nyrene, løser opp slagg- og giftstoffer og brukes derfor mot gikt og revmatisme og alle slags nyresykdommer. Den er også et ypperlig nerveberoligende middel og virksom mot søvnløshet, løser opp forkalkninger i organismen. 

Brenneslen er uhyre rik på jern og kalk. Foruten at den tilfører kroppen disse viktige stoffer i rikelige mengder, er den av største viktighet for melkedannelsen hos vordende og diegivende mødre, da de er rikere på næringssalter enn selve morsmelken.

Løvetannrøttene er  også særlig verdifulle for diegivende mødre, da de er rikere på næringssalter enn selve morsmelken.

Groblad (kjempe) er et ypperlig blodstillende middel og virker legende på sår.  Er man ute på tur og får gnagsår, så legg et rent groblad på, likeledes når barna faller og skrubber opp knærne. Såret stopper da å blø. Saften av groblad virker dessuten rensende på uren hud, finner og kveiser, og burde brukes av alle som lider av dette. Svakelige og bleke barn som er tynne til tross for at de spiser godt, bør likeledes drikke saften av groblad. Man 






kan da koke grobladene 1 time, sile fra bladene og tilsette litt honning.

Ryllik er et gammelt kjent middel mot lungetuberkulose og alle slags brystsykdommer, hoste og forkjølelse m.m.

Skrepp (bladene på hestehov) har samme virkning. Den brukes også som klyster ved tarmkatarr, og er et utmerket middel mot astma, bronkitt og kikhoste, foruten at de virker styrkende på øynene.

Marikåpe virker spesielt på halsen og stemmebåndene og er viktige mot heshet.
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DET VELSMAKENDE HJØRNET
   Sopp-suppe (Eva Weme)

½ til 1 ½ løk  blankes i smør
1 liter sopp i kraft
og 1 buljongterning blandes sammen
4 dl melk
2 dl vann
3 ss mel blandes ut i litt væske
salt
meierismør
3 dryss pepper
½ beger rømme eller mer
persille
diverse urter i gir god smak !



file_20.png

file_21.wmf









































                                        








 

