1



LØPSTIKKA
Årgang 6	                    Organ for Urteklubben Borago                     Nr. 2 - september 2004
Red. Evy Hoell tlf. 69192011                                             Hjemmesideadresse: http://home.halden.net/borago
                                                                                                                E-postadresse: borago@halden.net


	

7



Hei alle Borago-medlemmer!
På årsmøtet ble dere forespeilet et program med mange turer i 2004. Nå er de fleste lagt bak oss, bare soppturen gjenstår, og sekretær Randi har gitt oss fyldige referater. For deg som ikke har hatt anledning til å være med, er det kanskje artig å lese hva du gikk glipp av. For deg som var med, kan det være ålreit å gjenoppleve turen. Derfor kommer alle referatene i sin helhet her i Løpstikka. 
Vi er nå inne i den store sankings-måneden og det er herlig å ferdes i skog og mark. I år kan vi glede oss over mye bær og i skrivende stund har også soppen begynt å sprette opp for alvor. All ledig tid bør nå benyttes til uteliv, - vi vet alle hvor fort det blir korte og mørke kvelder.
Programmet i høst er så å si i boks, men hvis du har noen ideer til møter eller turer neste år, så kan du kanskje klare å påvirke styret til å gjøre noe du har ekstra lyst til.    
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Løpstikka denne gangen vil inneholde :
	
	Møte i Hagelaget

Sopptur i september
Medlemsmøte i oktober	
Årsmøte i november
Julemøte i desember
Referater fra møter og turer v/ Randi
Hefte fra 1950
”Den gamle urtegård”
Det velsmakende hjørnet
Medlemskontingent 2004
Gullkorn






MØTE I HAGELAGET 14/9-2004
Vi er fått invitasjon til dette møtet som holdes på Risum Ungdomsskole kl. 18.00. Hagelaget får besøk av Ståle Sætern, og de regner med at vi vil ha glede av å høre på ham. Han skal fortelle om "Samling av frø" - noe han er "ekspert " på og han har sikkert en del tips å gi oss urtevenner.  



SOPPTUR  I  ERTEMARKA 21/9-04
Fjorårets soppfangst skal det ikke bli vanskelig å slå, - den var nemlig meget dårlig. Vi starter på ny frisk i år og møtes på parkeringsplassen i Ertebakken kl. 17.00. Vi skal kjøre lengre inn i marka ( kjenner noen som har nøkkel til bommene) så det er viktig å være presis for å få være med videre. Ta med nistemat.
Vi håper at noen vil "ofre" sin sopp til et godt formål, - nemlig soppstuing som skal serveres på "Vilt-møte" i oktober. Med hensyn til været, så er det helt greit med litt duskregn, - vi har da vært på tur før !

 
MEDLEMSMØTE  20/10- 2004
”Vilt og urter”

Vi håper fortsatt vi kan møtes i kantina på Halden vgs. avd. Risum. Møtet starter kl. 18.30 og vi har flere aktuelle  foredragsholdere, men det er ikke helt klart nå hvem det blir.
Vi har imidlertid avtalt med Aud Røsnæs fra Tistedal Delikatesse at hun står for serveringen denne kvelden. Hun har lovt oss hjemmelagede elgkarbonader med soppstuing !





ÅRSMØTE 11/11 - 2004

Vi samles i kantina på Halden vgs.avd. Risum hvis alt går etter planen. Vi starter kl. 19 med vanlige årsmøtesaker. 
Etter en kaffepause får vi besøk av Olav Gulbrandsen  fra Siggerud, som skal fortelle oss litt om "Bibelske urter." Det vi foreløpig vet, er at han  har hytte ved Fangekasa i Aremark og har egen urtehage der. Resten får bli en overraskelse til dere som kommer.



JULEMØTE 7/12-2004	

I år har vi leid oss inn på Gml. Prestebakke for å få den rette stemningen henimot jul. Her skal vi  prøve å lage en hyggelig kveld, og Jens Bakke i historielaget, har lovet å bidra med noe. 
I Svenskestua på Prestebakke kan det dekkes til 50 pers., og vi har forhåndsbestilt hjemmelaget julemat til  kr. 150,- pr. pers. inkl. drikke og kaffe. Vi ønsker velkommen til medlemmer av Borago og Husflidslaget.  På grunn av maten må vi ha en bindende påmelding til dette møtet og setter fristen til 15/11. Påmelding i tlf. 69192011 (Evy) eller 69196130 (Helga)
Blir det ledige plasser etter fristens utløp, er det åpent for ikke-medlemmer.
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Referat fra medlemsmøtet 30/3-04 med tema plantefarging.

Møtet ble holdt på Halden Vgs. avd. Risum.
15 medlemmer kom for å høre Anne Merete Aspestrand fortelle om plantefarging . Det var veldig interessant, rent så en fikk lyst til å gå på kurs og prøve selv. Hun hadde med så vi kunne beundre ferdige produkter i flotte farger og nyanser. Vi fikk høre litt om hvilke farger de forskjellige plantene gir. For eksempel at hvitmaure-rot gir en orangerød farge, kanelkjuke fra rogn og hassel gir lilla, rabarbrablader gir gul og takrør gir grønn farge.
Noen planter kan man tørke, mens andre kan man koke suppe av og oppbevare i fryseren. 


Skal vi bruke bjørkeløv, må det være godt utsprunget, og for eksempel mose må plukkes 
fuktig. Dette er bare noen få eksempler på hva vi fikk høre om.
Etter kaffepause og loddsalg hadde Gertrud Appelmann et innlegg om "vår i hagen". Her var det mye nyttig å lære om giftfri dyrking av frukt og grønnsaker. Vi fikk tips om å bruke steinmel som gjødsel og kalk. Timian og kalk holder sneglene  borte, ringblomst er effektivt mot litt av hvert og mot meldugg brukes gressløk og steinmel. Husk å så bønnene helt til sist av grønnsakene, da disse krever at jorda er skikkelig varm. Såing under planteduk kan være en fordel, for å beskytte mot utøy og for hurtigere spiring. Gertrud ønsket til slutt alle en god "våronn".     Ref. Randi
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Referat fra vårtur til "Den blinde ku" på Ås. 

Kua var blind på det ene øyet, derav navnet. Onsdag ettermiddag 5/5-04 møttes 19 forventningsfulle urteklubbmedlemmer på parkeringsplassen ved Tistasenteret. Bilene ble fylt opp, og vi kunne dra av sted til Ås. Vel framme ved "Den blide ku" gårdsmeieri og "Rosetten" gårdsbutikk, ble vi godt mottatt og ønsket velkommen av en blid dame, innehaveren Inger Skjervold Rosenfeldt. 
Anlegget bestod av en tropisk palme og vinterhage i midten, og ut fra denne var de forskjellige avdelinger bygget i en rosett, derav navnet. Det var gårdsbutikk, tomatdrivhus, drivhus som kunne leies ut til alle slags selskapeligheter, sommer som vinter. Her var også kro og kafe, - antagelig landets eneste drivhus med skjenkebevilling.
Så kunne vi benke oss rundt bordene under tropiske vekster og trær fra flere kanter av verden, tatt med hit som frø eller små stiklinger av mannen på gården. Vi fikk servert smaksprøver på de forskjellige ostene, som er utviklet på gårdsmeieriet. Her var nøkkelost, Ingers blå, Camenås, ost med tomat og paprika, ost med nesle, pluss noen til. Alt smakte fortreffelig !
Ekteparet har også drevet med og driver med mange andre prosjekter. Det startet med grønnsakproduksjon og deretter bare salat. 

Meieri ble det først etter at Inger fikk kua "Melissa" i 50 års-gave. Nå er det i tillegg dyrking av tomater og det siste er gourmetsopp som formeres i et eget laboratorium. Neste prosjekt er dyrking av vindruer med tanke på egen vin-produksjon. Osteproduksjonen er nå så stor at de også har utvidet ved å overta et nedlagt Tine-meieri i Ryfylke. Ost blir eksportert både til Frankrike og USA.
Alle måtte gi seg over i undring over hvilken stor energi og arbeidslyst som her var i sving !
Vi fikk også handlet med oss forskjellige produkter hjem. Og etter å ha hilst på både kua "Melissa" og gårdens andre dyr, satte vi kursen for Halden og hjem, - med mange nye inntrykk etter nok en vellykket tur.   Ref. Randi
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Referat fra sommerturen til Mellerud 5/6-04

Turen gikk med buss fra Halden kl. 9.00. Rundt 30 stk var med og været kunne ikke vært bedre for en slik tur.
Ferden gikk først mot Stigen, til Stegsjøen, 5 mil sør for Ed. Dit kom vi til avtalt tid 10.30. Stedet kunne skilte med 1075 forskjellige sorter stauder. Her ble nistematen pakket ut. Det fantes rikelig med sittegrupper, bl.a. ved et lite vann. Et par timer hadde vi til rådighet her, så vi kunne gå rundt og finne ut hva vi ville handle hjem til egen hage.
Derfra dro vi videre til Mellerud  hvor vi hadde bestilt  lunsjbord på restauranten "Thai Dinner". Her kunne vi forsyne oss av forskjellige retter, med ris, salat og spennende sauser til, og kaffe med dopp for de som ønsket det tilslutt.
Så var det Dalslands Glasshytta som sto for tur. Den ligger 5 km sør for Mellerud ved rv.45. Vi ankom kl. 15 og fikk demonstrert, av Johnny Persson, hvordan man på få minutter kan forme en glødende glassklump til et kunstnerisk utformet eple. Ett av medlemmene prøvde seg også som glassblåser og det ble en stor, fin kule som hun dessverre ikke fikk med seg hjem.  
Dette stedet var også et utsalg av glasskunst i alle regnbuens farger og andre typer håndverk og husflid, så den timen vi hadde til rådighet her, gikk fort.


Kroppefjälls Hembygdsförenings Örtagård var siste stopp på turen. 350 forskjellige urteplanter med medisinsk tilknytning har man samlet her. Kerstin Ljungquist driver og har utformet urtehagen, som er anlagt til minne om Johannes Henriksson. Han var lege og hadde sitt virke i Dals Rostock rundt forrige århundreskifte og  skrev flere bøker om medisinalvekster. I museet inntil, som vi også fikk anledning til å besøke, finnes en utstilling om Henriksson, med en samling tørkede medisinvekster på glass, med beskrivelse over hva de ble brukt til.
På stedet fantes også en helsebrønn som ble nedlagt i 1948. Og folk kom hit for å hvile og spise, og dessuten få ulike typer kurbad. Dette var et interessant og mangfoldig museum som er verdt et grundigere besøk.
Etter en innholdsrik dag, var det deilig å sette seg på bussen kl. 17.30 for å være tilbake i Halden kl.19 som forut bestemt.   Ref. Randi
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Referat fra "byttekveld" hos Marie 10/6 -04

 Hver vår har vi prøvd å få til en samling for å bytte planter, men i år glemte vi å få den med i programmet. Marie Grandahl, som hadde samlingen hjemme hos seg i fjor, tilbød seg å ha den igjen, og vi spredte ryktet så godt vi kunne blant medlemmene. Vi beklager hvis noen som kunne ha interesse av dette, ikke fikk beskjed, men vi lover å skjerpe oss neste år. Det var ca.15 frammøtte. Griller ble tent, og det ble spredte seg en liflig duft av krydrede koteletter med mer. Marie stilte også i år opp med deilig suppe, laget av naturens  egne suppeplanter.
Vi lot oss nok en gang imponere av alle de frodige plantene som vokser i denne hagen. Alt er så mye større og kraftigere her enn i ens egen hage. Vi tror hemmeligheten er hønsegjødsel og "grønne fingre" ! 
Da vi kom til selve byttingen, gikk det livlig for seg. Gjertrud hadde spadd opp halve hagen som hun villig ga bort, og Marie spadde opp det vi ønsket der og da. Fra Kornsjø var det kraftige tomatplanter og tagetes og  andre hadde litt av hvert. Alle var fornøyd da de dro derfra, og Marie skal ha takk for invitasjonen - vi kommer gjerne tilbake !   Ref. Randi/Evy
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Referat fra Pors-kveld på Lyngtoppen 

15/6 la 19 medlemmer ut på tur fra parkeringen på Risum og mot Aspedammen på vei til Vera og Erling Fossers hytte . Siste del av veien ble en fin spasertur i stigningene fra Ørsveien og opp til Lyngtoppen. En meget spesiell hytte fikk vi oppleve, bygget på naturens prinsipper og for det meste i sten. Vi kunne beundre blomster, urteplanter og jordbærplanter, også hyttetaket hadde en flott flora.
Det så litt utrygt ut med været en stund, - det blåste kaldt, men kvelden ble fin. Vi satt samlet rundt stenbordet ute på fjellet og Erling hadde en interessant historisk innledning om stedet og omgivelsene. Deretter overtok Vera og hun hadde forberedt seg grundig på kveldens tema, nemlig planten pors.
Den er grågrønn av farge og har sterk aromatisk duft, blomstrer om våren med hann-  og hunnblomster på forskjellige busker. Hunnblomstene blir til slutt grønne og konglelignende. Porsen vokser på litt fuktige steder, som myrkanter og strender.
Vera hadde prøvd seg fram med pors lagt på brennevin og kommet fram til at jo lenger den ble lagret, desto bedre ble drammen. Hun hadde også flere urter på "flasker" og det ble både lukt og smaksprøver.
Vi ruslet så rundt en tur og sanket med oss noen kvister, for å prøve oss fram. Etterhvert kunne vi trekke innomhus og alle hadde noe spiselig i sekken. Vera vartet opp med en aldeles nydelig krydderkake, som vi deler ut oppskriften på i denne Løpstikka. En utlodning med håndkle fra turen til Melleud og noen andre småting, ga masse penger i klubbkassa.    Ref. Randi  
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Referat fra sensommer-tur til Nøssemark 
25/8-04 
13 glade damer møttes på Turistbrygga i Tistedalen i øsende, pøsende regnvær. Nå var vi på vei til fam. Mellevolds røde stuga. Med kabelfergen i Nøssemark kom vi oss trygt over Stora Le og kjørte videre mot Bengtsfors til Nässjön. Stedet til Solveig var en liten perle og etter en times vandring på stier i et vakkert kulturlandskap, skjønte vi hvorfor hun inviterte oss dit. Et vakkert sted der man kan finne roen samtidig som man har mange turmuligheter. 

Vi spiste vår medbrakte niste inne i "stugan" og måtte deretter teste våre kunnskaper på en liten natursti. Kvelden der ble avsluttet med en herlig "Løpstikkesuppe" som vertinnen hadde kokt, men hvordan den ble avsluttet hjemme , er det ingen som har fortalt. (Løpstikke skal jo ha visse virkninger.) 
Vi takker i alle fall Solveig for et hyggelig tiltak - en regnværskveld ble en hyggekveld !
 Ref. Evy
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HEFTE FRA 1950. (forts.)
Ormegress er et ypperlig middel mot orm eller mark i magen, - likeledes hvitløk. Kok bladene og la barnet få denne teen 3-5 kvelder i trekk, men pass på at barnet ikke spiser noe 2 timer før og etter. Et godt prøvd middel mot forebyggelse av alle slags barnesykdommer, som meslinger, skarlagensfeber, røde hunder, kikshoste osv., er dette: Så snart sykdommen er i anmars i nabolaget, fyller man en pose med 2-3 hvitløk, eller svibler eller charlotteløk og henger den rundt halsen på barnet. Dette høres kanskje fantastisk ut, men det er ingen overtro. Det beror nemlig på løkartens radioaktive virkning. De kalles også vekstlivets radium. Under krigen oppdaget russerne og senere amerikanerne rent tilfeldig at hvitløkpasta drepte bakteriekulturer og virus. Det viste seg ved undersøkelser at visse andre grønnsaker hadde lignende virkning i mindre målestokk, f.eks. gulrøtter.

Dette er bare en liten del av de muligheter som bruken av ville planter gir, og er ment til å skape interesse for bruken av disse. Til de som ønsker mer uttømmende opplysninger, viser vi til de kilder som er nyttet:

Kr. Frølich: ”Lægende Urter, Deres indsamling og bruk”.
Erling Christophersen: ”Norske Medisinplanter”.
Einar Larsen: ”Den homøpatiske Huslæge”.
M. Marcussen: ”Helbredende urter”.
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"DEN GAMLE URTEGÅRD”

For nyere medlemmer kan vi fortelle at dette er tittelen på et hefte utgitt av Borgarsyssel Museum og som handler om gammel overtro knyttet til urter. Vi presenterer en ny urt i hver "Løpstikke" og denne gangen skal vi formidle det som står skrevet om :

Allium cepa

RØDLØK.   Den styrker magen, gir frisk hudfarge og verner mot alt vondt. Den gir søvn og virker avførende. Den spises fastende sammen med malurt mot mark som gnager på hjertet. Utvendig har de den på hundebitt og ormebitt. Løksaft sammen med brystmelk helles i ørene mot øresting. Den brukes i salve med hønsefett som gnagsår på føttene. Drikker man løksaft med vann, hjelper det den som plutselig er blitt målløs. Saften styrker tennene og er god mot tannverk, den brukes til hårvann på skallete hoder, hjelper mot svakt syn og utslett. Når den snuses opp i nesen fjerner den de skadelige væsker fra hodet. Løk spist sammen med brød læger munnsår, vond ånde og skjerper matlysten. Kokt i smør eller olje spises den mot blodsott (Austl.,Harp.,Isl.2,4.) 
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DET VELSMAKENDE HJØRNET


Sommerlig OSTEKAKE fra Helga

1/2 pk Digestive-kjeks (rød) 
100 g smeltet margarin 
 - blandes sammen til bunn

3 dl pisket kremfløte
1 pk Philadelfiaost- nøytal
2 dl melis
2 ss vaniljesukker
 - blandes i kremen og legges oppå bunnen

1 pk frosne skogsbær legges på toppen ca. 2 timer før servering 


KIRSTENS(VERAS)krydderkake

Enkel opskrift til 2 små brødformer,
Dobbel oppskrift til 3 store brødformer

10dl hv.mel
5 dl sukker
6 dl kefir
2 dl soyaolje (flyt.bremykt eller solsikkeolje)
1ts. ingefær
1ts. nellik
1 topp. ts. kanel
1 topp. ts. kardemomme
2 ts. natron
2 dl rosiner

Stekes v/175 grader i ca. 1 time





SOLVEIGS Løpstikke-suppe

1 løk 
2 ss smør 
200 g (2 middels store) gulrøtter 
200 g poteter (i oppskriften står persillerøtter) 
1 liter kraft (vann/buljong) 
salt og pepper 
4 ss creme fraiche 
3 ss hakket løpstikke 

Smelt smøret i en kjele og tilsett løk i tynne skiver. Fres forsiktig i 5 minutter. Kok løk, gulrøtter og poteter i 30 minutter til de er møre. Mos grønsakene med purepresse (jeg skar gulrøttene i terninger) og ha det opp i kjelen. Tilsett den varme kraften fra grønnsakkokingen og buljong. Varm suppen igjen, smak og rør i creme fraiche. Tilsett hakket løpstikke og la suppen trekke i noen minutter. Salt og pepper. 

Mange hilsner fra Solveig M. 
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MEDLEMSKONTINGENTEN
Boragos kasserer Gerd opplyser at en del medlemmer ikke har betalt kontingenten i 2004. Det koster kun kr. 100,- å være medlem og vi har ikke tenkt å sende ut purring dette året. Hvis du er i tvil om du har betalt eller ikke, snakk med kasserer på første møte. 





@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til de  medlemmene som melder seg på 
e-post-lista på vår hjemmeside !
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Akkurat nå før soppturen kan vi vel være enige i dette ? 

Lett er det å savne sølv og gull og kjærlighetens gleder, verre er det å unnvære sopp.   Martialis, 40-120 e.Kr.f.
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