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

Kjære urtevenner!
Et fulltallig styre har vært samlet og vårens program  er så å si klart. Mens det fortsatt er litt vinterlig , blir det et par innemøter med mat, -  utenlandsk og norsk. Men så snart det er utevær blir det turer, - både korte og lange. Vi håper dere slutter opp om arrangementene våre så vi kan  fortsette å være den sosiale urteklubben vi er !
Ta gjerne med en venninne eller venn- vi har plass til noen flere.

Denne Løpstikka inneholder følgende :

Ref. fra møter / turer høsten 2012
	Møter / turer vår og sommer 2013
	Medlemskontingent 2013
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Referat fra sopptur 4/9-12 

Denne kvelden ble det hyggelig sopp-plukking i Hovsfjellet med Oddlaug som kjentkvinne, og jammen fant vi sopp!  Evy og Oddlaug hadde helgardert seg, og brakt med ferdig forvellet sopp, og Anne Britt hadde forhåndsstekt bacon og løk.
Etter soppturen ble vi ført til en gapahuk og bålplass, hvor det ble fyrt opp,  og soppen ble tilberedt i store panner.  Det ble mye mat på hver, og med medbrakt drikke smakte det fortreffelig.  Praten gikk lystig rundt bålet, men da det mørknet til, var det tid for oppbrudd.  Stor takk til Oddlaug som viste oss alle soppstedene sine!
Ref. Solveig



Referat fra tur med slåpeplukking 19/9-12 

Ja, for det skulle det være, men dessverre er det dårlig med slåper i år, og dermed vanskelig å finne.  Det ble tur i Festningen isteden, hvor vi plukket nyper og rognebær.   Matpakka ble inntatt innenfor Overbergets porter, der sto et benkebord og ventet på oss.  Også dette ble en trivelig tur i behagelig tempo og mye prat. PS. Nypene måtte kastes pga. mark.   Ref. Solveig
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Referat fra tur med nypeplukking 3/10-12

Ble avlyst.  På programmet denne onsdagen sto nypeplukking på Festningen.  På forrige tur 19.9 skulle vi hatt slåpeplukking men pga. at vi ikke fant egnet slåpested, ble det  nype-plukkingstur på Festningen den gang isteden.  
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 Referat fra Rusletur i Solveigs Urtehage 4/10-12

Mange var med på rusleturen i urtehagen.  Vi så på de ulike kryddervekstene som vokste der og Solveig  fortalte om noen av dem og hva de brukes til.  Noen deltagere måtte rømme innendørs etter en kort stund, da vi heller ikke denne kvelden ble fri for skybrudd!  

En “smakebit”: Salvie ble fremhevet som en sunn plante og som kan brukes i det meste: “den som dyrker salvie i sin hage kan ikke dø” (arabisk ordtak). Salvie har mye smak.  Dessuten er  virkningen  at den  liksom eliminerer fett og gir en helt egen velsmak.  Passer til fet mat. 
 Timian, det finnes omtrent 40 timiansorter, og timian er en enestående bie-plante.  Brukes i kjøttdeig og til en hvilken som helst rett laget med vin.  Til ertesuppe er timian uunnværlig, dessuten er eplegele med timian og timianeddik morsomt  å lage.  
Sar er en av de aller nyttigste plantene, den har en anerkjent evne til å gjøre tungt fordøyelig mat lettere og mer velsmakende.  Den kalles bønneurt eller pepperurt fordi den er  uunnværlig i bønneretter. 
 Isop: I USA har de en diger slankediett-litteratur, og de har funnet ut at man kan spise fet man når den er krydret med Isop, fordi Isop nærmeste eliminerer fett.  Brukes til fet fjærkre og i åleretter og i fete fiskeretter. Det ble delt ut oppskrifter på ulike urtekrydderretter og oversikter på hva de ulike kryddersortene passer til.

Vel inne fortalte Ragnhild Stordal om dyrking og bruk at jordskokk, som kan bruks som poteter og til mange retter, også som jordskokksuppe er den god.  Hun hadde med noen poser jordskokk, som raskt ble kjøpt av forsamlingen.

Spisepause, og det ble tilbudt bakte poteter med tre ulike sorter urtesmør, og også “klengås”, en type rundstykke-spesialitet fra Dalsland.  Folk syntes urtesmøret til poteter og bakst smakte riktig  godt, sammen med frambudt urte-te.  Det ble også loddsalg med mange flotte gevinster.  
Ref. Solveig
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Referat fra tur til Skårefjell 31/10-12 

Onsdagen opprant med heller “tråki” vær, regn i lufta og kjølig.  Noen kvinnet seg opp, og møtte fram på Ertemoen.  Utenom U20 – kvinnegruppa som hadde påtatt seg å lede oss fram til Skårefjell, møtte en fra Urteklubben og en med dobbeltmedlemsskap.  Disse kvinner la fortrøstningsfullt i vei, og det ble en flott tur i duskregnet.  Vel framme på Skårefjell fant vi en gapahuk med mulighet for bålbrenning utenfor.  Begge ble benyttet, og matpakke og drikke kom fram.  Pga. været, ble ikke matinntaket halt ut, men vi startet opp en frisk marsj en annen rute tilbake til start, denne gang om Ertehytta.  En fin tur i selskap med trivelige kvinner som (turen) egner seg for gjentagelse.    Ref. Solveig.
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Referat fra ”Frisk av mat”-møtet 6/11-12

Foredragsholder Siv Fagertun Remberg  har tatt doktorgrad på” Antioksidanter i frukt og bær”, og hadde et vel av kunnskap å vise til.  Hennes spissformulering var: Kan man bli frisk av mat – plantemat?”  Og synliggjorde med et eksempel fra vikingtida, hvor vikingene på de lange båtturene ble syke, fikk skjørbuk.  De viste ikke da at et var C-vitaminmangel, noe som ble oppdaget på 1500-tallet, hvor sitroner, rike på askorbinsyre, hjalp på problemet.
Det er ulikt innhold av C-vitamin i ulike sorter bær og frukt.  Hva som skiller seg spesielt ut er Persimon (de fleste kjenner den som Charon).  Rød paprika og Broccoli har også mye C-vitamin.
Folkesykdommer i dag er hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, kreft, overvekt, diabetes type II.  Mange studier viser at  inntak av frukt, bær og grønt minsker risikoen for å utvikle slike sykdommer.  Nøkkelrådet hun gav var anbefaling om et kosthold som er plantebasert  på grønnsaker, frukt, bær og fullkorn, fisk, begrens mengden rødt kjøtt.  Og: spis minst 5 om dagen!  
Frisk frukt og grønt er sunt pga. høyt vanninnhold, vitaminer og mineraler, fiber og bioaktive  stoffer (antioksidanter) som binder frie radikaler.  Frie radikaler er et elektron som har et uparret  elektron  og som produseres i kroppen hele tiden.  Et overskudd av disse fører til oksidativ skade, noe som kan varig endre DNAet vårt og bringe det videre til nye slekter.  Antioksidanter donerer elektroner til de frie radikaler og uskadeliggjør dem.  Det er ulik mengde antioksidanter i de forskjellige grønnsaker og frukter, solbær er best.  Avslutningsvis uttalte hun at mat kan spille en viktig rolle også for menneskets mentale helse.  Mer frukt og grønt kan gjøre deg gladere!
Etter dette foredraget var det en selvfølge med en sunn spisepause, og folk kunne forsyne seg med oppskåret frukt, tyttebærkake og bringebærsaft.  Kaffe, som man skal være mer forsiktig med, ble også frambudt.  Loddsalget forgikk med mye årer, og mange gevinster skiftet eier.
Ref. Solveig
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Onsdagstur til Tobroåsen 21/11-12 ble avlyst.
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Referat fra årsmøte og julebord 3/12-12

Årsmøtet:
20 medlemmer var møtt fram til årsmøtet i Borago som ble holdt på Kaserna, Festningen. 

Leder åpnet møtet og ønsket velkommen til nok et årsmøte.  Det ble valgt dirigent og referent og henholdsvis Evy Hoell og Solveig Mellevold ble valgt.

Årsberetning ble lest av sekretæren og den ble godkjent ved akklamasjon.  

Regnskap ble gjennomgått av kasserer.  Regnskapet viser et overskudd i år, og bankbeholdningen er på 
kr 15.746,13.  Det var revidert og funnet i orden av revisor Bjørg Bekkevold.  Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. 

Valg:
Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon:
Leder: 			Evy Hoell gjenvalgt for 1 år.
Sekretær: 		Solveig Mellevold gj.valgt for 2 år
Kasserer: 		Anne Britt Samuelsen gjenstår 1 år.
Styremedlem:  		Vera Fosser gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: 		Oddlaug Fagerhøi  gjenstår 1 år.
Styremedlem: 		Else-Marit T. Pettersen gj.står 1 år.
Ny vara til styret: 	Anne-Karine Jansen, valgt for 2 år.

Revisor: 	Bjørg Bekkevold gjenvalgt for 2 år.  

Valgkomite: 	Anne-Lise Lyseto gjenstår 1 år.  
Oddlaug Fagerhøi gjenvalgt for 2 år.

Eventuelt:
Det var ingen innkomne saker, men et par tema ble drøftet: 
Før årsmøtet startet delte leder noen tanker vedr. om vi skal annonsere møtene i avisa.  Hvis det blir mange nye medlemmer, vil lokalene som nå brukes til innemøtene, fort bli for små.  Enighet om å fortsette som nå en stund videre.
Spørsmål om beste tiden for sommerturen, og mange syntes august var en fin måned. 
Onsdagsturene synes mange var et godt tiltak og noe som bør fortsette.  Forslag: Ramsløktur, Granskuddtur, Krysstjern, Skårefjell, Holevannet.

Avslutningsvis overrakte leder blomster til avgått vara: Marit Wøien.  Årsmøtet hevet.
Årsmøtet var over og det ble tid til loddsalg.  Da årene ikke var tilgjengelig, fikk folk skrive navnet på lapper, som ble tatt med for trekning senere på kvelden.

Julebord.
Så gikk vi til ferdig dekket julemiddagsbord, og tok for oss av ribbe, julepølse og medister samt tilbehør.  Drikke fikk vi kjøpt i baren, slik at ingen led nød på det heller.  Til dessert var det riskrem og saus, - riktig smakelig.
Under middagen underholdt Helga Løwengreen og Tore Gretland oss med trekkspill-låter, og vi fikk synge med i kjente hyggelige julesanger.  Praten gikk godt, og jammen er det fint med en sammenkomst hvor musikk og prat står i fokus!  Loddene ble trukket, og de heldige vinnere fikk gløgg og annet fint.
Alt i alt riktig hyggelig.  Stedet er kanskje litt stort og goldt, og mulig vi prøver å finne et annet sted for neste julesammenkomst. 
Referent: Solveig Mellevold
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Vårens program


Formiddagstur onsdag  13/3-13

Turledere er U-20 med Wenche Hauge og Helga Løwengreen i spissen. Pga usikkerhet med føret i mars, så er denne turen ikke spesifisert. Enten blir det en gåtur i Ertemarka eller en badetur med lunsj i Strømstad. De som vil være med, ringer Evy 93646436 dagen før, og får info. om hvor denne turen går og event. frammøte.




Vi lager somalisk mat torsdag 21/3-13

Det årlige mat-lage-møtet i klubben har alltid vært svært populært.  Vi har denne gang alliert oss med Safia fra Somalia, - via Frivillighetssentralen, og hun skal alene eller sammen med en venninne lære oss litt om deres mat. 
Møtet starter kl.18.30 i Frivillighetssentralens lokaler.
Det blir da matservering og utlodning. Ta gjerne med en gevinst. 
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Onsdagstur til Valås (Tobroåsen), Berg
10/4-13

Den som gir seg har tapt, - og nå er det tredje gang Solveig prøver å få oss med på denne turen. Så sant det er is og snøfritt, så går vi til toppen, hvis ikke, så blir det en annen vri på turen. Frammøte uansett på kafeen hennes kl. 10.30.  Iflg turleder Solveig er dette en skikkelig gå-tur og godt fottøy er en betingelse for en vellykket tur. Ta med rikelig  med mat og drikke, - det smaker så godt på tur !

. 
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Suppekveld på Tirsdagskafeen i Rokke 16/4-13

Denne kvelden er viet vårens supper og alle i styret skal stille med hver sin suppe. Her skal det brukes bl.a. Løpstikke, nesle, skvallerkål, jordskokk, rødbete, tomat og enda mer. Her skal du få fylt opp hele C-vitaminlageret ditt !
Hvis du tar med kopp, så er det bra. Vi skal også ha en utlodning, så ta gjerne med en gevinst. Vel møtt kl. 19.00
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Onsdagstur til Nord Koster 8/5-13

Vi har tenkt å gjenta turen til Nord-Koster som vi hadde i fjor, og oppleve vårblomstringen der. 
Vi møtes på parkeringen på Remmen mot Odde bru kl.8.00 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 
Det kan selvfølgelig være aktuelt å handle litt i Strømstad på vei hjem, 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. Men det kan bli en badetur med lunsj, som også er alternativet den 13/3.


Tur til Mjærum Gård i Hobøl
tirsdag 28/5-13

Vi gjentar fjorårets tur til Janne Moen og hennes vakre hage med utsalg av urter og flotte sommerplanter, - også en del busker og masse roser.
Hun har opparbeidet en stor kundemasse, både privatpersoner og hagelag, så kvelden 28. mai tar hun imot oss og Onsøy Hagelag.

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 der, - og hvert år er det nye overraskelser i hagen.
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Onsdagstur i Ertemarka 5/6-13

Turledere er U-20 med Wenche Hauge og Helga Løwengreen i spissen. De har planer om å ta oss med rundt Holevann, og dette kan bli en flott tur. Vi møtes ved parkeringsplassen i Ertebakken kl. 10.00 med godt fottøy og mat. Kanskje vi plukker granskudd til sirup eller likør.
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Ramsløktur til Vesterøy tirsdag11/6-13

Vi fant ramsløken i fjor, og tar en tur i år også for at flere skal få gleden av å se den blomstre, og mulighet til å plukke den. Blomsten er vakker, hvit og liljeaktig, med blader som kan forveksles med liljekonvall og som bl.a. er ypperlig  til pesto.

Vi kjører fra Tista-senteret mot Høvleriet kl. 17.00 og regner med at det blir en sen kveld. I fjor fant vi et hyggelig sted med rastebord på en brygge i nærheten, og vi oppfordrer dere til å ta med litt reker og vin, eller matpakke etter eget ønske.
Ta med gummistøvler og noe å plukke i, - og spade hvis du ønsker å ta opp løk. 









Hagebesøk til Aspestrand, Aremark 19/6-13

Vi har invitert oss selv til Anne-Merete Aspestand denne ettermiddagen, for å beskue hagen som hun har jobbet med i noen år. Hun ble vinner av Haldens vakreste hage for noen år tilbake og vi som har vært der før, gleder oss til denne turen. Vi møtes på Turistenbrygga i Tistedal kl. 17.30 og samkjører til Aremark. Vi spleiser på bensin til den som kjører. Hver og en tar med seg mat og drikke til en kaffeslabberas i hagen. 
Ta gjerne med en klappstol, også.
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Sensommertur til Kongsvinger-traktene
 17/8-13 

Denne turen skal bli en kombinasjon av urter, kunst og mat.  Vi leier buss fra Tøcksfors, som tidligere år, og skal bl.a. besøke Silkeveven på Skarnes. Har også planer om en urtehage og et hyggelig sted å spise. 

Dette bør være en fin oppstart på høstprogrammet og vi håper dere foreløpig setter av denne lørdagen til en hyggetur med klubben. 
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MEDLEMSKONTINGENT

kr. 150,- for enkeltmedlem og 
kr. 200,- for familiemedlemskap
Betalingsfrist: 1. april 2013 til konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen







			

			

