1



LØPSTIKKA
Årgang 15	                    Organ for Urteklubben Borago                     Nr. 1 – febr 2012
Red. Evy Hoell tlf. 93646436                                             Hjemmesideadresse: http://home.halden.net/borago
E-postadresse: borago@halden.net

	

4



@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til medlemmer som oppgir sin e-postadresse til evy@hoell.no" evy@hoell.no 

Kjære urtevenner!
Styret i Urteklubben har hatt samling i kafeen til Solveig og snekret sammen et program som vi håper dere støtter opp om. 
Ta gjerne med en venninne eller venn- vi har plass 
til flere !
Vi vil minne dere om at alle oppskriftene 
som har stått i Løpstikka siden vi startet opp, er 
samlet i et hefte på 41 sider som ligger på 
hjemmesida vår, - under  ”Oppskrifter”.
 Dette kan du skrive ut og ha tilgjengelig på
 kjøkkenet til enhver tid.  

Denne Løpstikka inneholder følgende :

Ref. fra møter / turer høsten 2011
	Møter / turer vår og sommer 2012
	Medlemskontingent 2012
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Referat fra vandretur i Sponvika
 5/10-2011 

Vi var 5 kvinner som møtte opp til høstens andre tur som denne gang gikk til Sponvika Skanse.  Flott turterreng i skog og fjell.  Vi fikk strukket beina og klatret opp på fjellet, hvor vinden tok godt, og vi gikk (vi løp ikke) i løpegraver som var blitt utformet av tyske soldater under krigen.  Et stort nett av løpegraver som imponerte!  Kaffe og medbrakt ble inntatt i Grønnbukt, en liten strand med utsikt utover havet.  Tilbaketuren innebar nok en klatretur i fjellet med litt plukking av traktkantarell . Turen ble  avsluttet gjennom Pina og veien forbi to særpregede hus/ hytter tilbake til parkeringsplassen på båthavna i Sponvika.  En trivelig tur i godt rusletempo.
Ref. Solveig.
Referat fra Provence-kveld
13/10-2011

21 kvinner og 1 mann, kveldens foredragsholder, var møtt fram for å bli hensatt til Provence.  Tollef Lund, som var hos oss i fjor og fortalte fra Toscana, tok oss denne gangen med til Frankrike.  Men først ønsket Vera Fosser oss velkommen og leste vakkert dikt fra Inger Hagerup.

Tollef Lund tok oss først med en snartur til Cannes, og anbefalte også dette på det beste.  Fra Provence fortalte han at kjøkkenet ikke var typisk ”gourmet”, men enkle, hverdagslige retter som likevel, og på grunn av de gode råvarene, olivenoljen og krydderet, ble en kjempegod opplevelse.  Godt brød og alltid frisk frukt til dessert!  Hans reise hadde foregått i slutten av april, men på grunn av det sydlige klimaet, middelhavsklima,  var sommeren alt langtkommet.  Kryddervekster duftet og ble brukt mye i maten.  Han anbefalte timian til alle retter hvor man blander i rødvin.  Vi ble tatt med til idylliske landsbyer og småbyer i et spesielt landskap, rikt på grønn natur, og vi fikk se trær, busker og blomster som sto i full flor.  I landskapet var det smale veier, gamle bruer (1200 år), høye fjell og dype daler.  I byene fantes alltid en kirke (religionen har stått stekt gjennom mange hundre år) og et torg med fontene.  Et godt foredrag med flotte lysbilder som gav oss Provence som et fascinerende sted som vi ønsket å reise til, om vi hadde vært der eller ikke.  

I pausen var det servering av ost, kjeks og hvitløksbrød, og Oddlaugs solbærdrikke.  Det ble også solgt lodder, og mange kunne ta hjem flotte gevinster og/eller blomster!
 Ref. Solveig
file_2.png

file_3.wmf



Referat fra vandretur i Rokke  2/11-2011

Sju godt kledde møttes og kjørte i samlet tropp til parkeringsplassen ved Sandbekk i Skjeberg.  Der kvinnet vi oss opp og fulgte stien og klatreløypa til Krysstjern som ligger oppe på et fjellplatå.  Beklageligvis var det overskyet regntungt vær, og sikten derfor så dårlig at vi ikke så tvers over tjernet engang, men alle koste seg med medbrakt matpakke på en lun plass.  Deretter gikk turen rundt vannet, og for å øke spenningen, tok vi oss over fjellet for å finne neste vann, Ingridtjern, som vi ikke fant, men heldigvis fant vi vegen hjem.  En flott utflukt, og alle var enige om å ta turen på nytt, i finvær, når våren kommer.
Ref.Solveig

Referat fra medlemsmøtet om økologisk jordbruk 8/11-2011

Til dette møtet var også Hagelaget invitert, og i alt 26 personer møttes på Tirsdagskafeen i Rokke.  Det var Ivar Torp, nå nylig 90 år, og som har fått Kongens fortjenestemedalje i gull pga. sitt arbeide for organisk-biologisk landbruk, som var invitert til å fortelle om dette.  Hans medhjelper, Sonja Pran, som har ført mye av hans arbeider i penn, innledet og fortalte om hans virke.  Hun fortalte om hans erfaringer, og han støttet opp med informasjon om arbeidet.

Organisk-biologisk landbruk er jordarbeiding uten gjødsling og sprøyting.  Meitemarken trives i slik jord, og jorda blir luftig og moldrik.  Han fortalte bl.a. at jorda får tilført 8 ganger så mye næringsstoffer når den går gjennom markens tarm, og det finnes ikke mark i sprøytet, gjødslet jord.  Jorda skal bare arbeides i øverste 5-6 cm, og for å tilføre jorda næring, benyttes grønngjødsling, dvs. man dyrker vekster fra erteblomstfamilien. Spesielt hvitkløver er en lavtvoksende sort som anbefales.  Han anbefalte å så hvitkløver og nyttevekster side om side i sjikt på 80 cm, og så bytte om neste år slik at nyttevekstene kommer der det var hvitkløver året før.  Brenneslevann har også god gjødslingseffekt.  Det ble også fortalt at han, ved å spise bare grønnsaker fra denne næringsrike dyrkingsmåten slik han har gjort i mange tiår, har helbredet seg for kreft.  
Det ble også nevnt at planter dyrket med kunstgjødsel ikke blir helt friske og at forringelse av jordsmonnet slik landbruket drives i dag med store maskiner, gjødsling og sprøyting, er et større problem enn klimaendring.  

Sonja Pran hadde også med gitar og viser om løvetann og andre vekster, så det ble allsang rundt bordene.  I pausen ble det servert kremet grønnsaksuppe med urterundstykker og det ble loddsalg med mange gevinster før alle ble ønsket vel hjem.

Ref. Solveig
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Referat fra årsmøtet 
5/12-2011


29 medlemmer hadde møtt opp til årsmøtet og julebordet, som ble holdt på Kaserna i Festningen.  Til årsmøtet fikk vi låne et stort egnet rom

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen til etter nok et år i Borago-urteklubben.  Det ble valg av dirigent og referent, og henholdsvis Evy Hoell og Solveig Mellevold ble valgt.

Årsberetningen, gjennomgått av Solveig Mellevold, ble godkjent med flg. kommentarer:
Turen 18/6 gikk til Vestfold og også Telemark.
Nyttig å ha E-postadresse til så mange som mulig, det medfører at det kan sendes ut beskjeder hurtig dersom det blir endringer i programmet.  Fint om det kan oppgis E-postadresse til familie, venner eller lignende.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer.  Underskuddet, kr 7907,- som framkom dette året, var pga noen dyre foredrags-holdere og også matservering på noen av møtene. Dette ble diskutert.  Total beholdning er nå 9733,59.   Regnskapet er revidert av revisor.  Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon:
Leder:		Evy Hoell ble gjenvalgt for 1 år
Sekretær:	Solveig Mellevold, gjenstår 1 år
Kasserer:	Anne-Britt Samuelsen gjenvalgt for 2 år
Styremedlem:	Vera Fosser, gjenstår 1 år
Styremedlem: 	Oddlaug Fagerhøi gjenvalgt for 2 år
Styremedlem:	Else-Marit Tvete Pettersen gjenvalgt for 2 år
Vara:		Marit Wøyen gjenstår 1 år
Revisor: 	Bjørg Bekkevold, gjenvalgt for 1 år
Valgkomite:	Anne Lise Lyseto gjenvalgt for 2 år 
Valgkomite:	Oddlaug Fagerhøi gjenstår 1 år.

Forslag kom opp om å øke medlemskapskontingenten med kr 50,- slik at enkeltmedlem betaler kr 150,- og familier kr 200,-.  Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

Årsmøtet ble hevet.   Ref. Solveig


Referat fra julebordet samme kveld

Julebordet var det siste formelle arrangementet for medlemmene  dette året.  Etter årsmøtet gikk vi 33 stk til dekket bord i Kaserna.  Drikke kunne vi kjøpe i baren.  Vi fikk julemat, ribbe, medisterpølse og medisterkaker og alt dertil hørende.  Til dessert var det riskrem, multekrem, frukt og kaffe.

Tore Gretland og Helga Løwengreen dro trekkspilltoner for oss, og det ble sunget glade julesanger fra allsangheftet de delte ut.  

Vera Fosser leste fra Ivar Bjørndals bok ”Toppen av alt var jula”, om juletradisjoner i sør-øst (Østfold).  Hun leste om julebrygg av einer, humle m.v.  Disse øl-bryggings ingrediensene står jo i urteklubbens tegn, og det er flott å vie tanken til tradisjonsjul slik det var ”i gamle dager”.

Loddsalg (på grunn av lagets dårlige økonomi) innbrakte en god del penger, og de heldige vinnere var – merkelig nok, medlemmer av styret!   Ref. Solveig


Referat fra tur til Strømstad
7/12-2011

Dette skulle bli en skikkelig kosetur med bading, god lunsj og shopping i grenselandet, og det ble det da også, men bare for 4 medlemmer av urteklubben. Det var god plass i en bil og også i bassenget på Strømstad Bad. Dette delte vi med et par andre damer. Deretter entret vi ”Kontoret” som var vårt tenkte spisested, men der var det fullt. Vi fant et annet hyggelig sted å spise lunsj og etterpå ble det litt småhandling i nærbutikker. Polet i Strømstad var siste stopp,- der vi kjøpte kvoten med god juledrikke . En hyggelig og avslappende tur som gjerne gjentas neste år !  Ref. Evy

Vårens  møter

Møte om grønnsakdyrking 
mandag 12/3-12

Vi får besøk av Arne Kristiansen, som er lærer ved Kalnes vgs. og som har besøkt en del hagelag med sin kunnskap. Han kan dette med å dyrke grønnsaker og nå er ”melkekartonger” på mote igjen. Urter er også interessant, og vi får sikkert litt ekstra inspirasjon til egendyrking denne kvelden. Vi serverer grønnsak- og urtesuppe med olivenbrød, og det blir utlodning. Ta gjerne med en gevinst. 
Møtet starter i Solveigs kafe kl. 19.00, og hvis noen trenger skyss fra byen, så ta kontakt med Evy. 
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Onsdagstur i Festningen 21/3-12

Vi møtes på parkeringen ved Festningskroa kl. 10.00 og skal vandre opp og ned, på kryss og tvers av dette praktfulle området i noen timer. 
Ta med nistemat som skal fortæres med utsikt over byen !
Det er kanskje stier der du aldri har gått ?
Vel møtt til dere som har jobbefri denne onsdagen.
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Onsdagstur til Skårefjell 11/4-12 

Turledere denne dagen er Wenche Hauge og Helga Løwengreen som har lang erfaring i TFL. De tar oss med til utkikkstårnet på Skårefjell og her finnes også en trivelig gapahuk. Det betyr at mulighet for pølse-event smørbrødsteking på bål er tilstede, og dette blir absolutt en hyggelig tur. Vi starter fra Ertemoen, parkeringen ved vannverket kl. 10-00
Turen følger merket løype.
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Vi lager japansk mat
torsdag 12/4-12

Det årlige mat-lage-møtet i klubben har alltid vært svært populært.  Det forventes at kafeen til Solveig blir full denne kvelden også. Nå er det japanske Fuki Stenersen som skal lære oss noe fra sitt hjemland. Møtet starter kl.19.00 og det blir servering og utlodning. 


Onsdagstur til Nord Koster 2/5-12

Vi har tidligere år hatt 2 fine turer til Syd-Koster på sensommeren. I år har vi tenkt å ta turen til Nord-Koster og oppleve vårblomstringen der. 
Vi møtes på parkeringen på Remmen mot Odde bru kl. 7.45 og kjører felles til Strømstad. Ferge fra havna går kl.9.00 
Vi skal gå en fastsatt løype rundt øya og spise egen medbrakt mat underveis. Fergen  tilbake fra Västre Bryggan går kl.16.35 
Vi som har retur-billetten fra forrige Koster-tur, bør huske å ta den med.
Siden det ikke er noe serveringssted på Nord-Koster, kan det  selvfølgelig være aktuelt å ta en middag i Strømstad på kvelden, hvis noen ønsker det.
Hvis det regner denne dagen, blir denne turen avlyst, for vi vil helst se de vakre blomstene i åpen tilstand, - dessuten utsikten fra toppen.
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Tur til Mjærum Gård i Hobøl
tirsdag 15/5-12

I fjor ble det ingen fellestur hit, men i år skal vi igjen ta turen til Janne Moen og hennes vakre hage med utsalg av urter og flotte  sommerplanter, - også en del busker og roser.
Hun har opparbeidet en stor kundemasse, både privatpersoner og hagelag, så kvelden 15. mai tar hun imot oss.

Vi reiser i privatbiler fra parkeringsplassen ved Tistasenteret mot Høvleriet  kl. 16.30 og de som ikke kjører selv, spleiser på bensinutgifter.

Hver og en tar med egen mat som vi inntar midt i hagen. Om du ikke skal handle noe særlig, er det verdt å være med for å oppleve alle de fantastiske blomsterbedene hennes !
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Onsdagstur til Valås (Tobroåsen), Berg
30/5-12

Iflg turleder Solveig er dette en skikkelig gå-tur og vi starter fra kafeen hennes kl. 10.30. Vi oppfordrer til felleskjøring dit ut, og hvis noen trenger skyss fra byen, så ring Evy 93646436.  Det er tida for ny vekst i naturen,  og vi skal plukke granskudd med tanke på å lage  sirup og/eller likør.
Mat og drikke, samt godt fottøy er en betingelse for en vellykket tur !


På jakt etter Ramsløk 
 tirsdag 5/6-12

Det startet med at Evy fant et vakkert kort i butikken på Gunnebo Slott, på en av sine opplevelsesturer i Sverige i fjor sommer. Dette ble rammet inn, og gitt som gave til Solveigs Kafe, og henger nå på veggen der.
 Siden kortet viser blader og oppskrift på Ramsløkspesto, og vi ikke kjente denne urten, ble vi enige om at dette var en utfordring. Evy gikk på nettet og søkte opp en dame på Karmøy som solgte pestoen, og fikk tilsendt en liten krukke. Dette var godt og kjempesterkt og det viser seg at ramsløk var vikingenes hvitløk ! Med hjelp av Botanisk Forening i Østfold fikk vi et voksested til denne planten, og dro på ekspedisjon dit, - nærmere bestemt ved en fotballbane på Papper på Hvaler. Det var nå blitt november, og bladene på de fleste planter her i landet er visnet ned, og vi hadde problemer med å finne skatten. Men, - og historien fortsetter for de som blir med på turen… Nå i juni skal vi dra tilbake dit og se ramsløken i blomst og plukke blader til pesto ! Den er hvit og liljeaktig, men blader som kan forveksles med liljekonvall.
Vi kjører fra Tista-senteret mot Høvleriet kl. 17.00 og regner med at det blir en sen kveld. Vi skal nemlig innom et sted og spise mat etter innhøstingen, men dette er ikke helt avtalt i skrivende stund.  Ta med gummistøvler og noe å plukke i, - og spade hvis du ønsker å ta opp løk. Dette blir vårens siste møte og sommerturen legger vi til august, siden junilørdagene er vanskelige å frigjøre til klubbtur. Dessuten er det kanskje bedre utvalg av blomstrende stauder på denne tida.
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Villblomstens Dag 17/6-12

Vi ønsker å reklamere litt for denne dagen, der Botanisk Forening  arrangerer turer over hele landet. Det er botaniker Marit Eriksen, som har vært med oss på noen turer tidligere, som vanligvis er leder for tur i Halden denne dagen. Mer om opplegget kan leses på www.botaniskforening.no og vi regner også med at det kommer flere opplysninger om denne turen litt senere.
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Sommertur til Dalsland 25/8-12 

Denne turen vil bli fyldigere omtalt i en senere Løpstikke når hele programmet er klart og vi har gjort et prisoverslag.  Styret har bestemt at turen i år skal gå til Dalsland og bussen er allerede bestilt. Det blir en heldagstur og urtehagen i Dals Rostock skal i alle fall besøkes. Dessuten blir det sikkert et hagebesøk og et bra spisested. Dette bør være en fin oppstart på høstprogrammet og vi håper dere setter av denne lørdagen til en hyggetur med klubben. Påmelding innen 15/8 til Solveig 95402925 eller Evy 93646436 eller på e-post



MEDLEMSKONTINGENT

kr. 150,- for enkeltmedlem og 
kr. 200,- for familiemedlemskap
Betalingsfrist: 1. april 2010 til konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen







			

			

