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Kjære urtevenner!
Endelig har styret i Borago våknet fra dvalen og samlet seg om vårens program. Vi må være enige om at det  har vært en utrolig mild vinter, - god for dere med kuldeplager,  men dårlig for oss som er glad i vinteraktiviteter ute. Håper ikke naturen har tatt for stor skade av de varmeperiodene vi har hatt denne vinteren.
Men nå begynner det å bli lysere litt lenger om kvelden og vi ser fram mot en spirende  og kraftgivende vår !
Håper dere blir med på det som styret har satt opp denne gangen og kom gjerne med forslag til høstens program.
 

	
	Referat fra møter og turer høsten 2004

Møter og turer våren 2005
”Den gamle urtegård”
Det velsmakende hjørnet
Medlemskontingent 2005
Høsttur sammen med Hagelaget? 




Referat fra sopptur i Ertemarka 21/9-04

Det var nok formiddagens regnvær som skremte de fleste fra å møte opp denne kvelden. Kun 7 medlemmer stilte til start med soppkurv i Ertebakken kl. 17.00. Vi fikk kjøre gjennom åpne bommer og kom inn til Holevannet. Her har Aud Røsnæs sin hytte, og hun visste at det var sopp i området. Vi plukket litt av hvert og regnet med at Signe Diesen som kontrollør, ville skille spiselige og andre. Etter et par timer var det samling på verandaen og Signe var en god lærer å ha med. Vi hadde funnet masse god sopp,- mesteparten var traktkantarell. Alt spiselig ble frosset ned og skulle brukes til soppstuing på viltmøtet i oktober.
Inne på hytta var det fyr på peisen og et ferdig dekket kaffebord, - alt lå til rette for en trivelig kveld. Praten gikk livlig og ingen hadde lyst til å bryte opp selv om det var bekmørkt ute. Men vi måtte bare hjem ! Vårt æresmedlem Signe var tøff og ble geleidet veien tilbake til bilen i lyset fra en kraftig lykt. Godt gjort av en dame på hennes alder. Men når det gjelder sopptur, er det vel ingenting som kan stoppe henne.
Vi takker Signe for  kontrollen og  Aud og mannen for stor gjestfrihet denne kvelden !     Ref. Evy




Referat fra medlemsmøtet 20/10-04

Temaet var "Vilt og urter" og det var Anne-Grethe Stabekk som ga oss mange nyttige tips denne kvelden. Hun fortalte om sine erfaringer med bruk av urter til diverse viltkjøtt, og medlemmene kom med sine erfaringer. Hun hadde også med en del varer for salg, så som geleer/syltetøy av forskjellige bær og tørket sopp. 
Aud Røsnæs hadde stekt opp et lass med elgkarbonader og serverte dette sammen med godt brød og en nydelig soppstuing. Laget spanderte maten denne gangen, så loddsalget ble stort!                     Ref. Evy 



Referat fra årsmøtet 11/11-04

Selve årsmøtedelen gikk greit for seg med Vera Fosser som valgt dirigent. Regnskap opplest av Gerd Fagerhøy og ble godkjent, det samme gjaldt årsberetningen til Randi Hermansen. Valgkomiteen manglet et styremedlem før møtestart, men det ordnet seg.


Neste års styre består av :

Leder   :     Evy Hoell
Sekr.    :     Randi Hermansen
Kass.    :    Gerd Fagerhøy
Styrem. :   Helga Løwengren
    "            Bente Høydahl Skaug    
    "           Irene Sandberg Arnesen
Varam.  :   Vera Fosser

Etter årsmøtet hadde vi et interessant kåseri om bibelse urter. Det var Olav Gulbrandsen fra Siggerud, som delte av sin kunnskap med oss. Vi fikk høre helt fra Adam og Eva i Edens hage med hvete, dadler og mynte og at Noa anla en vingård. Det var imponerende å høre Gulbrandsen fortelle, - han må jo ha lest utrolig mye litteratur om dette emnet. 
Ved Fangekasa i Aremark har han anlagt en urtehage med ca. 50 sorter som har vært nevnt i bibelske tekster . Urteklubben ble invitert til å besøke ham der, og det hadde vært morsomt å se disse plantene i blomst eller med frukter.
Ref. Randi



Referat fra julemøtet 7/12-04

Denne gangen hadde vi leid oss inn på  Gml. Prestebakke, som eies av Idd- og Enningdalen Historielag. Det var 33 medlemmer fra Borago og Husflidslaget som ble ønsket velkommen med gløgg og pepperkaker. Inne i Svenskestua var det dekket langbord i grønt og rødt og det glødet fra en diger vedovn i hjørnet. Historielagets representant, Jens Bakke, åpnet kvelden med å fortelle husets historie. Så dro Helga og hennes to trekkspillere i gang og sørget for at vi kom i skikkelig stemning med allsang.
Det var klart for mat ! Anne Sætre Jensen vartet opp med hjemmelaget julemat, - nydelig ribbe, pølser, surkål og diverse tilbehør !
Kari Norheim var invitert for å fortelle om "jul i Halden  i gamle dager".  Ut fra 100-år-gamle aviser hentet hun stoff om hvordan foreninger og lag arrangerte juletrefest for fattige barn og om innsamlinger til fattige og trengende. Vi fikk høre hva forretninger hadde å foreslå som julegaver og masse annet morsomt som sto å lese den gang.
Resten av kvelden gikk med til allsang og kaffeservering i de små stuene og et loddsalg med mange fine gevinster.     Ref. Randi
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MEDLEMSMØTE  I DEN KATOLSKE KIRKES  FORS.LOKALE  13/4 - 2005  kl. 18.30
 
Til årets første medlemsmøte har vi en stor overraskelse til dere. De fleste burde ha fått med seg at vi har ett svenskt medlem, - han heter Eiliff Clifford - Smith, bor i Högsjö og er født i 1924. Han har holdt på med trädgårdsodling i 70 år og fant for et års tid siden vår hjemmeside på nettet, og ønsket å bli medlem. (se Borago nr.1 mars 2004) 
Vi har holdt jevnlig kontakt med ham og det viser seg at han har slektninger i Tistedal. Disse skal han besøke i uke 15 og vi har lagt dette medlemsmøtet akkurat da, for at dere skal bli kjent med denne "fagmannen". Han sitter inne med utrolig mye kunnskap og har selv valgt et tema for kvelden : Odlingens historie".  (Ta med notatsaker)
Vi regner med at dette kan bli et lærerikt møte. Vi vil også prate litt om vårens videre program og om en langtur som vi  planlegger neste vår. Husk å ta med en liten gevinst til utlodning,- hvis du har anledning til det.
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VÅRKVELD V/ BERBY-ELVAS MUNNING 19/5-2004 

Dette blir en kveld i naturen som du ikke opplever helt maken til. Hvis været slår til, vil vi virkelig se hvor vakker denne plassen er og fuglene vil sette oss i skikkelig vårstemning. (Ta gjerne med kikkert)
 Vi skal kose oss med mat rett fra miljøet omkring oss . Det blir servert rykende varm neslesuppe og vi skal lage  te av diverse planter. Oppskrift på suppene som serveres, står i dette nummer av Løstikka.
Vi ber alle ta med drikkekopp, suppekopp og skje.
Det vil som vanlig på møtene bli en utlodning.
For den som er usikker på veien, så kjører vi fra Risum vgs. kl. 17.00.  Er det noen som trenger skyss, - ring til en i styret.
Husk at interesserte fam. medlemmer eller venner er hjertelig velkomne til møtene våre.  



HANDLETUR  TIL  HOBØL
8/6-2004   

Vi skal til Mjærum Gård denne kvelden. Her selges stauder og urter og her kan vi også få en te/kaffetår om vi ønsker det. Klubben spanderer.

Vi møtes ved park.plass mellom Tistasenteret og Høvleriet kl. 16.30 og samkjører videre. Det er ca. 1 1/2 time til Hobøl fra Halden, så sett av hele kvelden til denne utflukten.  
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SOMMERSOLVERV-TUR 
21/6-2004

Nå er vi kommet midtsommers og vil lage en grillfest for oss selv med event. familie og venner. Stedet er Skriverøya på Ystehede, og de som er usikre på veien, møtes ved Idd Kirke kl. 17.00 
Ta med alt som trengs til en grillkveld, men alle trenger ikke ta med grill. Husk sitteunderlag , event. stol og bord.
Har du et godt urtesmør, dressing, grillkrydder, brød eller kake som du gjerne vil dele med noen, så ta det med !
Har du et munnspill, en fløyte eller trekkspill er det også fint å ha med !
Mulighet for en "fugle-lytte-tur" med nattsangere sent på kvelden.  
Vi må ta et værforbehold, - hvis duskregn eller verre, - ingen grilltur.    
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KVELDSTUR TIL PAULSBO
24/8-2004

De som ikke liker å planlegge høsten nå, kan bare legge seg dette svakt på minnet.


Vi har avtalt et besøk på Rødtjernkasa, tidl. Honninggården med Mona Jensen. Der skal være en hage med masse blomster og biodynamiske grønnsaker.
Vi møtes ved Idd kirke kl. 17. 00 og tar med egen nistekurv og stol.
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SENSOMMERSTEVNE  PÅ  PRESTEBAKKE  27/8 - 28/8- 2004

Medlemmer av Borago er hjertelig velkomne til å delta på dette stevnet på Gamle Prestebakke. Det blir annonsert i byens aviser i god tid, men vi nevner det her i tilfelle noen har lyst til å lage noe for salg disse dagene. Det var et vellykket arrangement i fjor med stort publikum.
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"DEN GAMLE URTEGÅRD”
utgitt av Borgarsyssel Museum

Sinapis alba

Sennep. Den gir mannen god forstand, virker løsende, renser urin og driver blæresten. Når den knuses sammen med vann, og dette brukes til å skylle munnen med, volder den nysing og renser hodet. Sennep styrker magen. Knust med eddik læger den huggormbitt. Den hjelper mot mange sykdommer i hodet, øinene, ørene, lungene, magen, milten og leveren. Av frøene lages en olje som er god mot lendeverk og muskelgikt. Låg av mure og sennepsurt spises mot tannverk. Sennepsfrø knust med fiken legges på nyraket hode mot ørske. På samme tid bør føttene ofte smøres dermed. Knust sammen med et eller annet fett og smurt på hodet, hjelper sennep mot skallethet og skurv. Knust eller malt med eddik er sennep god til å smøre mot spedalskhet. Spiser man sennep før et koldfeber -anfall ventes, da hjelper det. (Harp.Isl. 2, 4) 



DET VELSMAKENDE HJØRNET

Neslesuppe, vanlig

1 1/2  - 2 liter nye nesler skylles i rennende vann og kokes myke i 1/2 liter vann sammen med litt løpstikke. Mal eller kjør i mikser.

 Kok 3-4 skrelte poteter i skiver i 1/2 liter buljong til de er myke. Mos eller kjør i mikser. 

Bland nesleblandingen med potetjevningen og spe med mer buljong hvis suppen blir for tykk. Varm opp og tilsett finhakket kjørvel til slutt etter smak.




 Neslesuppe, med rømme

200 g rensede nesleblad
30 g smør
30 g hvetemel
1 1/2 l kraft (ev. buljongterning)
Salt etter smak. En knivodd muskat kan tilsettes. Serveres med en klatt rømme.

		













AVS.: Urteklubben Borago
                                                  Øbergveien 44					1793 TISTEDAL

















MEDLEMSKONTINGENT

Bankgiro vedlegges dette nr. av Løpstikka.
kr. 100,- for enkeltmedlem og 
kr. 150,- for familiemedlem.
Betalingsfrist: 1. mai 2005



HØSTTUR MED HAGELAGET ?

Mulig at det blir en fellestur til nabolandet 
etter ferien. Dette kommer vi tilbake til senere.



@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til de  medlemmene som melder seg på 
e-post-lista på vår hjemmeside !























































		

























 



