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LØPSTIKKA
Årgang 17	                    Organ for Urteklubben Borago                     Nr. 1 – febr 2014
Red. Evy Hoell tlf. 93646436                                             Hjemmesideadresse: http://home.halden.net/borago
E-postadresse: borago@halden.net
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Kjære Urtevenner !
Vinterstemningen er ikke tilstede, til tross for at det er 2.uke i februar. Værgudene er ikke med oss lenger, og da er det like godt at vi begynner å planlegge vårens aktiviteter.  Styret i klubben var samlet sist torsdag og atter engang klarte vi å sette opp et vårprogram  for klubben vår. Så gjelder det bare å se om dere medlemmene liker noe av det vi foreslår, og hvis ikke dere er fornøyd, så tar vi imot forslag til nye møter neste sesong.  Vi satser på litt prat om økologisk dyrking også i år, utenlandsk mat, plantefarging og ”grønn tur”,  så ”vil du være med, så heng på”. Vi har også noen formiddagsturer for de som ikke er aktive i arbeidslivet og som er nysgjerrige på naturen et stykke unna sivilisasjonen. Velkommen til møter og turer !  
Ta gjerne med en venninne eller venn- vi har plass til noen flere.

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


MEDLEMSKONTINGENT

kr. 150,- for enkeltmedlem og 
kr. 200,- for familiemedlemskap
Betalingsfrist: 1. april 2014 til konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen
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Denne Løpstikka inneholder følgende :

Ref. fra møter / turer høsten 2013
Møter / turer vår og sommer 2014
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Referat fra sopptur 26/9-13 

Karnelius-hytta på Ånerød var kveldens samlingssted, og siden det er Erling Fosser som er mannen bak denne flotte gapahuken, så var han og Vera tidlig på plass og sørget for at den store kaffekjelen hadde god bålvarme.  Vi andre, 6 medlemmer av urteklubben som felleskjørte fra Risum, hadde medbrakte  ingredienser til måltidet, nemlig forhåndsstekt sopp, bacon og løk, samt fløte og loff. Det var greit å gardere seg med mat hjemmefra, for i skogen fant vi kun noen få kantareller, - akkurat som forventet, siden det var en dårlig sopphøst.
Oddlaug sørget for tilberedningen av måltidet, og vartet også opp med hjemmelaget rabarbrajuice. Vera sørget for kaffen, og ingenting smaker bedre enn den som er kokt på bål ! Med et bål som varmet oss på ryggen fra innerst i gapahuken , og ett bål utenfor som vi  stirret inn i, hadde vi en avslappet og hyggelig stund. Vera leste et par natur-dikt i lyset fra hodelykta, - og det var riktig stemningsfullt. Synd at ikke flere tok seg tid til å være med på denne flotte kveldsturen til Ånerød.
Ref. Evy    
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Referat fra tur med slåpeplukking 2/10-13 

Vi reiste med bil til Mærrapanna i Onsøy kommune. Vi kom til en stor parkeringsplass og tok bena fatt ned til slåpestedet. Det viste seg at det lå ved havet, mellom svaberg og en flott opparbeidet uteplass for familier, med tilbud både på fotball-løkke, lekeapparater og griller. Været var flott den dagen, men kvinnene hadde ikke tid til å leke eller grille. Nei, vi krøp inn i slåpebuskene med bøtter og spann. Det var godt å ha tett tøy på, for slåpebusker har skarpe torner! Jeg tror alle fikk sin rikelige porsjon som skulle omsettes, antagelig, ved hjemkomst, til slåpelikør eller slåpesyltetøy. Bæra måtte imidlertid ha en frostnatt først. Medbrakt mat og drikke ble fortært, og vi var en riktig fornøyd gjeng som dro hjemover.   Ref. Solveig
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Referat fra møte med matentusiasten Bjørn 
                        8/10-13

Evy ønsket velkommen, og et 20-talls kvinner hadde møtt fram i Frivillighetssentralens lokaler, for å lære om indisk krydring og smake på indisk suppe som Matentusiasten Bjørn (Sørlie) ville lage til oss.  Utover det, hadde han også kokt kaffe og han laget også en annen indisk rett, taco med freset kjøttdeig, tacokrydder og ost, tilberedt i stekeovn, og som vi fikk som forrett.  Bjørn er veldig opptatt av ernæring, og sverger til å ikke bruke sukker, hvetemel og melk i maten, men karbohydrater, proteiner som i fløte, pluss andre melsorter trengtes. Alt dette pratet han om mens suppa ble tilberedt og flere av medlemmene hjalp til med røringen. For egen del, fortalte han, var han blitt frisk etter vanskelige år, med slikt sunt kosthold.  Bjørn hadde med forskjellige indiske krydder som vi kunne kjøpe, bl.a. garam og tacokrydder.
Bjørn har Facebook-side: “Krydder og næring for kropp og sjel”.

Suppa, som hadde kyllingkraft og kokte, silte, mosede grønnsaker som basis istedenfor ferdig buljong, inneholdt store biter av ferske grønnsaker og smakte fortreffelig ! De fleste forsynte seg mer enn en gang.
Vi hadde loddsalg med masse gevinster, og som avslutning ble  Bjørn takket for interessant foredrag og det ble informert om foreningens program framover.  Påmelding til julebordet startet.

Oppskrift på Garamkrydder:
1 ½ ts kardemomme, ½ ts stjerneanis, ¾ ts laurbærblad, 4 ts koriander, 1 ts spisskummin, ¾ ts kanel, 1 ts pepper, ¾ ts nellik.  Varmebehandles, egentlig i 3 min, i 63 grader C.   Holder i lukket glass i ½ år.

Oppskrift på Tacokrydder:
Spisskumen, chili, paprikapulver.



Taco på indisk :
800 g kjøttdeig, 3 ts meksikansk tacokrydder, salt fra Himalaya og revet ost.  
Kjøttdeigen freses med tacokrydder.
Tacochips legges i ovnsform.  Legg over kjøttdeig og strø på revet ost.  
Stek i ovnen til osten smelter.

Indisk suppe
På forhånd, kokt kyllingkraft på en kylling.  Kyllingkjøttet freses i biter.
Smør og/eller rapsolje i kjelen.
½ del ingefær + ½ del hvitløk i terninger mikses med litt vann med stavmikser, til det er moset.
Has i kjelen og kokes inn på sterk varme 7 – 8 minutter.
Ha i mer vann og kok opp.
Til jevning for å unngå hvetemel: Ha i kjelen oppskåret i passe størrelse: ½ hodekål, 1 løk, 1 gulrot kokes lenge – ca. ½ time til mørt. 
Dette moses i kjelen med stavmikser.
2 bokser hermetiske tomater, moses i kjeleblandingen med stavmikser.
Fyll på med vann når det trengs.
Ha i Garamkrydder, paprikapulver, chili og Tandori masala (kjøpes ferdig).
La koke i 8 minutter.
Ha i kyllingkrafta.
Ha i oppskårede grønnsaker, ulike grønnsaker kan brukes, eks.:
Gulrot, kålrabi, potet, løk.  La koke med en stund.  
Videre, ha i oppskåret i terninger: 
Løk, purre, blomkål, brokkoli.
Kok mørt.
Ha i hakket persille og de freste kyllingbitene.
Server!      Ref. Solveig.
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 Referat fra tur til Skårefjell 6/11-13

Onsdagstur rundt Ormtjern 6/11 ble endret. På grunn av været siste tiden med mye gråvær og regn og forventet bløte turstier, ble turen lagt om til Skårefjell. Damene som var møtt opp, ble ledet trygt av gårde med TFL-damenes U-20, -Wenche foran og Helga bak. Etter rask gange over hele strekningen, var matpakka velkommen. U-20 hadde også med ved til bålet, og vi klumpet oss sammen ved gapahuken og nøt medbrakt. En tripp opp i tårnet ble det også, men istedenfor å se Gaustatoppen i det fjerne, så vi, pga. tåke, bare nærmeste furutopper. Hjemturen foregikk også i god fart, så mosjonsmessig og også for øvrig, var dette topp!
 Ref. Solveig


Referat fra medlemsmøte 7/11-13
Det ble ”En reise gjennom 10 blomstrende parker og landskap i Europa” denne kvelden istedenfor  “Min økologiske hage”, som måtte utsettes til våren. Tollef Lund fra Tjøme (han har vært leder av Hagelaget der gjennom mange år) har vært hos oss to ganger tidligere. Evy hadde funnet at han kunne gi oss nok et foredrag, og han takket ja til å komme på kort varsel. Vi fikk flotte impulser, og reiste fra  tulipanblomstring i Amsterdam, via Paris sine parker og landskap i Toscana til sjø og svaberg med dette stedets blomstrende prakt på Tjøme. På vår “kveldstur” fikk vi også musikk til de forskjellige landene, og vi fikk gjette stedene vi “reiste” til. En hyggelig kveld i Kafeen i Rokke, med kaffe og langpannekake, loddsalg og mange gevinster.
Ref. Solveig
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Referat fra årsmøtet 5/12-13

Årsmøtet ble avholdt på Grand Hotell, Halden kl. 18.00

Sak 1 Åpning
Leder Evy Hoell ønsket 18 medlemmer velkommen til årsmøtet og det etterfølgende julebord kl. 19.00.

Sak 2 Valg av dirigent og sekretær
Evy Hoell ble valgt til dirigent og Vera A. Fosser ble valgt til sekretær.

Sak 3 Årsmelding for urteåret 2013
Sekretær Solveig Mellevold hadde skrevet årsmeldingen, men pga sykdom ble årsmeldingen lest opp av Vera A Fosser og den ble godkjent av årsmøtet.

Sak 4 Regnskap
Kasserer Anne-Britt Samuelsen redegjorde for regnskapet pr. 28.11.2013, og forklarte litt nærmere om postene under inntekter og kostnader.Regnskapet er godkjent og funnet i orden av revisor Bjørg Bekkevold.

Sak 5 Valg
Anne Lise Lyseto leste valgkomitéens forslag for 2014 og disse ble enstemmig valgt inn i styret:






Leder			Evy Hoell 1 år				1 år
Sekretær		Solveig Mellevold 1 år gjenstår			1 år gjenstår
Kasserer		Anne Britt Samuelsen 2 år		2 år
Styremedlem		Vera A. Fosser	1 år gjenstår		1 år gjenstår	
Styremedlem		Oddlaug Fagerhøi 2 år			2 år 
Styremedlem		Else-Marit Tvete Pettersen 2år Varamedlem		Anne-Karine Jansen1 år gjenstår		1 år gjenstår
Varamedlem		Ragnhild Fuglerud 2 år			2 år
Revisor		             Bjørg Bekkevold 1 år			1 år
Valgkomité		Anne Lise Lyseto 2 år			2 år
			Oddlaug Fagerhøi 1 år gjenstår			1 år gjenstår	

Sak 6 Eventuelt
Det var ikke kommet inn saker til styret under eventuelt.

Årsmøtet ble deretter hevet kl. 18.25.

Vera A. Fosser
Ass.sekretær
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Referat fra julebordet  5/12-13

Årets julebord ble avholdt på Grand Hotell i Halden torsdag 5. desember kl. 19 etter et raskt og vel gjennomført årsmøte kl. 18.

29 påmeldte urtevenner ble hilst velkommen av hotellets direktør som fortalte litt om det gamle erverdige hotellet som i senere tid er pusset opp i gammel sjarmerende stil.
Det var i en stilfull og vakker julepyntet spisesal vi skulle spise vår juletallerken med riskrem til dessert. Det smakte meget godt og alle ble gode og mette.

Tradisjonen tro spilte den eminente trekkspill duo, Helga Løwengreen og Thore Gretland julesanger og forsamlingen var gode sangere.
Det ble fortalt en smakebit fra Kjell Aukrusts «Ludvigs Jul» og en god og hjertevarm historie om livet.

Utlodning av julegløgg og småpakker ga klingende mynt i kassa.

Vera A. Fosser
ass. sekretær
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Vårens program

”Min økologiske hage”
torsdag 20/3-2014

Dette møtet ble avlyst ifjor høst, og vi gleder oss til å treffe  Jorunn Tinglum, som brenner for sin sak. Hun har nemlig en økologisk hage i Svinndal og vil gjerne formidle sine erfaringer med oss. Hun har en presentasjon på data som hun viser og vil kunne svare på spørsmål vi har om dette temaet.  Dessuten har hun varer fra ”Den grønne elgen” med smaksprøver.
Stedet er Tirsdagskafeen til Solveig, nærmere bestemt på Mellevold i Rokke kl. 19.00 Det blir servering av økologisk salat med drikke og vi tar som vanlig en utlodning. Ta gjerne med en gevinst. 

file_16.png

file_17.wmf




Formiddagstur til Bjørne-hula
torsdag 3/4-2014

Den som ikke har vært i Bjørnehula i Røsnesåsen bør kjenne sin besøkelsestid. Snart er vi for gamle og stive i ryggen til å krype gjennom åpningen der, men jeg garanterer at de fleste av dere fortsatt klarer det. Ta det som en utfordring, for hula er stor og spennende. Det er også tillatt å være med på turen og bare sitte på utsiden og se på den vakre mosekledde fjellveggen og vegetasjonen rundt. Vi tenner bål utenfor, så det er mulig å steke seg ett eller annet. Ta med hodelykt hvis du har, og vi tenner en del telys inni hula.
Greit om du sender en epost til evy@hoell.no eller sms til 93646436 før 1/4 og sier ifra hvis du vil være med. For øvrig er nytt frammøte på P-plassen ved Rød Herregård kl. 10.00 for felleskjøring, eller Svinesundparken kl.10.10 hvis det passer bedre. Ta med mat og drikke, - og ha på godt fottøy.
. 
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Vi lager sommer –ruller
tirsdag 8/4-2014

Denne kvelden  kommer Mai Tran, - dere husker vel henne med vårrullene? Sist gang  - for en del år siden, -lagde vi 200 vårruller under veiledning av henne og hun sto for stekingen utenfor kafeen til Solveig. Nå anbefaler hun sommer-ruller som ikke skal stekes, men er like gode og veldig populære. Kanskje de også er enklere for oss som ikke er så trygge på frityr-steking. 
Møt opp på kafeen til Solveig denne kvelden  og du får bli med å lage og spise sammen med oss. Ta gjerne med en fjel og skarp kniv, samt en boks til de rullene du skal ha med hjem.  Vi skal også denne gang ha en utlodning, så ta gjerne med en gevinst. Vel møtt kl. 18.30


Formiddagstur onsdag  7/5-2014

Turledere er U-20 med Wenche Hauge og Helga Løwengreen og de inviterer oss med rundt Holvannet. Frammøte på parkeringsplassen i Ertebakken kl. 10.00 med godt fottøy og mat.
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Plantefarging tirsdag 13/5-2014

Det begynner å bli noen år siden vi hadde en kveld med plantefarging som tema. Den gang som nå, er det Anne Merete Aspestrand, - som skal gi oss en innføring i dette ”mysteriet”. Bli med til Aremark og se hvordan planter blir kokt og avgir sin farge til strikkegarn. Hos Anne Merete har vi vært tidligere, både på bakekurs i gammel ovn og på hagebesøk, og hun bor på et vakkert sted. Vi stiller med kaffe og kaker og det blir garantert en hyggelig og lærerik kveld. Vi møtes for felleskjøring på Turistbrygga i Tistedal kl.17.30. Er det noen som ønsker å bli med, men som ikke har mulighet til å dra så tidlig, så slå på tråden til Evy 93646436 et par dager i forveien.  
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Tur til Mjærum Gård i Hobøl
tirsdag  20/5-2014

For n-te gang drar vi til Janne Moen i Hobøl for å beskue hennes vakre hage og gå berserk i drivhusene hennes, som bugner av flotte urteplanter og sommerblomster. Hun har også et rikt utvalg av roser og andre busker samt stauder.
Vi er ønsket hjertelig velkommen 20.mai og hun har sagt at hun setter stor pris på å få besøk av den hyggelige gjengen fra Halden.
Vi reiser i privatbiler fra P-plassen ved Rød Herregård 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.
		






Onsdagstur til Nord Koster 4/6-2014

Atter en gang tar vi en tur til Nord-Koster, for å få en fin båttur og for å oppleve vårblomstringen der. 
Vi møtes på P-Plassen ved Rød Herregård kl. 8.30 eller Svinesundparken kl.8.40 og  kjører felles til Strømstad. Ferge fra havna går kl.10.00 
Vi skal gå en fastsatt løype rundt øya og spise egen medbrakt mat underveis. Er det meldt knallvær, så blir det også mulighet for litt steking på grill og årets første bad, for dem som har lyst.  Fergen tilbake går fra Västre Bryggan går kl.16.40

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 Strømstadtur med bad og lunsj. Uansett :Greit om du sender en epost til evy@hoell.no eller sms til 93646436 før 1/6 og sier ifra hvis du vil være med, enten til Koster eller bare Strømstad.
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Grønt møte ved Ørsjøens bredd 
torsdag 12/6-2014

Det er Vera Fosser, som har sin barndom og fortsatt sitt hjerte på dette stedet, som inviterer oss med på tur denne sommerkvelden. Hun sier at vi kan fylle en tekjele med det vi finner rundt oss, - blader av blåbær, bringebær, gran og bjørk. Det skal også bli servert fast føde, og alle som har med kopp og tallerken får servering. En sitteplate, varmt tøy, event. badedrakt kan også være lurt.
Regner med at det er mulig å plukke granskudd til sirupskoking og materiell til plantefarging, for de som ble tent på den aktiviteten hos Anne Merete.
Felleskjøring fra Risum vgs skole kl. 17.30
NB ! Pga forberedelse av mat og tilrigging av sitteplasser ved Ørsjøens bredd, hadde det vært fint om du sender melding til Vera på mob.nr. tlf.92645242 eller  til vera.fosser@gmail.com  hvis du vil bli med på turen, før 10/6.
Hun har sendt oss diktet om rabarbraknoppen og oppskriften på marmeladen, - dette får vi vårfornemmelser av !    




Sensommertur til Sverige
 lørdag 23/8-2014 

Det blir ikke skrevet så mye om denne turen her og nå. Vi har bestemt at det blir en heldagstur med buss, sannsynligvis  i Dalsland og at det også i år blir en kombinasjon av urter, kunst og mat.  
Dette bør være en fin oppstart på høstprogrammet og vi håper dere foreløpig bare setter av denne lørdagen til en hyggetur med klubben. 

		EN VÅRVISE

"Av vei, jeg vil opp" sa Rabarbraknopp.
Så sprengte han på med sin røde topp,
men jorda sa stopp:
"Du får ta det med ro nå, Rabarbraknopp!"

"Gi plass, jeg vil opp" sa Rabarbraknopp,
han svulmet av styrke, så rød som en sopp,
"pass på, jeg vil opp, jeg kvesser min topp,
jeg kjenner at våren gror i min kropp"

"Heisann og hopp" så stikker han opp,
nå hilser han glad med sin røde topp
og fuglene kvitrer i sluttet tropp:
"Velkommen hitopp,
velkommen, velkommen, Rabarbraknopp!"
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RABARBRA- & INGEFÆRMARMELADE

4 store rabarbrastilker
3,5 cm frisk ingefær
1/2 vaniljestang
saften fra 1 sitron
1/2 del vann
1kg syltesukker

Skjær rabarbraen i små biter og ingefæren i tynne skiver. 
Skrap ut frøene i vaniljestangen.
Bland alle ingrediensene bortsett fra sukker i en kaserolle med tykk bunn, 
og la dem koke uten lokk i ca. 15 min.
Rør inn sukker og la det koke noen få minutter, 
ta ut vaniljestangen og fyll marmeladen i varme, desinfiserte glass.


			

