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Kjære Urtevenner !
I mine bed strutter julerosene av velvære, enkelte løker stikker opp her og der og knoppene på rhododendronbuskene  forteller at det kan bli en fantastisk blomstring i år.  Jeg har mine tvil om det kommer mer langvarig kulde og snø, og velger å starte planlegging av våren.  Programmet for første halvår er klart, og det gjenstår å se om medlemmene er fornøyd med styrets forslag.
Vi har registrert at utenlandsk mat er populært og at økologisk dyrking kommer vi ikke utenom, - turer i grønn og skjønn natur vil vi også ha, så her er det bare å kjenne sin besøkelsestid. Velkommen til møter og turer !  
Ta gjerne med en venninne eller venn, - vi har plass til noen flere.
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MEDLEMSKONTINGENT

kr. 150,- for enkeltmedlem og 
kr. 200,- for familiemedlemskap
Betalingsfrist: 1. april 2015 til konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen
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Denne Løpstikka inneholder følgende :

Ref. fra møter / turer høsten 2014
Møter / turer vår og sommer 2015
Vårdikt og Oppskrift fra Vera

Referat fra matkveld med Isolda fra Georgia mandag 13/10-2014


Til dette møtet hadde Isolda lovet å lage en Georgisk matrett for oss.  Retten het “Chatapori”.  Isolda og Evy hadde vært på Nordby og forberedt ved å gjøre innkjøp.  Evy hadde også forespurt to russiske kvinner hun kjenner fra Frivillighetssentralen om de ville lage rødbetsuppe til oss, hvilket de takket ja til.  Og Olga og Irina hadde med deilig rødbetsuppe til oss.  Oppskrift nedenfor.

Isoldas matrett lignet litt på det som på godt norsk kalles Piroger.  Det var innkjøpt Smørdeig, ferdig i tykke skiver.  Disse skulle ligge frosne til like før benyttelse.  Det var også innkjøpt 1 kg Pizza mix ost og ½ kg revet Mozarella.  Ostene ble blandet i en stor bolle og det ble rørt inn 5 egg samt smeltet smør.  I halvparten av osteblandingen ble rørt inn spinat, frossen, som var forberedt ved at den var dampet inn i en time til nesten tørr masse.
Ostemassen / ost- og spinatmassen ble lagt med en stor skje på smørdeig-firkantene.  Deigen ble brettet over ostemassen til trekanter og sidene ble klemt godt sammen og lagt på stekeplate.  Stekt midt i ovnen på 250 grader C.  Chatapori skal spises med brus som drikke!!

Rødbetsuppe, som Irina har gitt oss oppskrift på:  
Forberedelse:  Skrell poteter, rødbeter, gulrot, løk og hvitløk.  Skjær poteter og paprika i biter, hakk en løk i små stykker, riv gulrot, rødbete og hodekål.  Sett en gryte med vann eller buljong på komfyr og ha i poteter, det må koke ca 15-20 min, etterpå ha i hodekål.  Mens  poteter og hodekål koker, stekes løk i stekepanne med olje, tilsett gulrot, paprika, og fortsett å steke.  Rødbeter stekes litt i egen stekepanne, så tilsett litt vann og 2 spiseskjeer tomatpure og 1 teskje lemonsaft eller eddik.  Når poteter er ferdig, ha i løk, gulrot og paprika,  kokes ca 10min.  Så ha i rødbet og tomatpureen fra andre stekepanne,  kokes ca 5min.  Ha i hakket hvitløk, krydder: svart pepper, gressløk, dill, persille osv. Husk salt.  Velkommen til å spise, og god appetit! 

De frammøtte, som gjerne kunne vært flere, fikk servert god smak på rødbetsuppa – nydelig! og etterhvert fikk vi Chatapori med bare ostekrem og med ostekrem med spinat.  Kjempegodt! Vi takker damene fra Frivillighetssentralen for at de ville komme til oss i urteklubben og lære oss om sin mat ! Loddsalg med mange gevinster ble det også, og så var kvelden over og vi fikk gode bekjentskap og ble mette i magen !  
Ref. Solveig    


Referat fra gåtur til Ingridtjern i Rokke/Skjebergfjella  5/11-2014  


Fire litt bekymrede kvinner våget seg ut på denne turen.  Den ene, Ragnhild Fuglerud, skulle lede oss på turen.  For å friske opp erindringen, skulle to av oss gå opp turen dagen i forveien, men da fant vi ikke tjernet.  Vi hadde fått lov å kjøre en skogsbilveg det første stykket, og derfra la vi trøstig i veg.  Gerd Randi hadde kompass med, så det trøstet oss litt.  Vi gikk i stier langs bekker og etter hvert over sti-løse fjellområder med myrer som ledesnorer, dem holdt vi oss unna så langt det gikk.  Faktisk klarte Ragnhild denne gangen å lede oss til vi så blått i det fjerne, og motet vokste.  Vi kom fram!  Og da var vi så opprømte at vi besluttet oss til å klatre rundt tjernet, for klatre, det måtte vi.  Vi passerte en hytte, og fant en bjørnehule som Ragnhild husket fra hun var liten jente og der var en fin bålplass foran. Inngangen til hula hadde grunneier dekket med grankvister foran inngangen, for å markere at han ikke ønsket at noen skulle bruke den. Så kronglet vi oss videre til vestsida, inntil vi fant en lun plass i vannkanten hvor medbrakt niste ble fortært.  På hjemvei var det nok ikke fritt for at noen av deltagerne opponerte mot leders kursvalg, men – tro det eller ikke – vi kom tilbake nøyaktig i de samme fotefar, og nøyaktig ved siden av de samme steinene og buskene som vi hadde passert på veien framover!  Å si at vi var imponert over turlederen, var bare fornavnet, for denne turen gikk i ulendt mark og delvis stiløst!  Stor takk og beundring til turleder Ragnhild ! 
Ref. Solveig
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Referat fra møte med ”Grenseløse grønnsaker og urter”  13/11-2014

Et nesten fullsatt kafélokale møtte foredragsholder Cesarine Chililuka og hennes mann da de ankom med bærbar PC og prosjektor.  En liten ting manglet imidlertid, en ledning som passet mellom de to tekniske installasjonene.  Ekspertisen, Vemund, fra nabohuset, måtte tilkalles, og ved alt hell hadde han både tekniske hjelpemidler og ekspertise som ikke bare fikk bilder på skjermen, men han klarte også å snu bildet den rette vegen så vi slapp å stå på hodet under møtet.  Stor klapp for Vemund!  Og møtedeltagerne fikk endelig tid til litt sosial prat.
Cesarine holdt et spennende foredrag.  Hun fortalte at hun og mannen og fire barn hadde kommet til Norge i 1999 fra Kongo som FN-flyktninger.  De ble plassert i Salangen i Nord-Norge.  Barn nr. fem ble født i Norge.  De har lært seg norsk, etter det tatt lærerutdanning og mastergrad i Oslo.  Etter det har Cesarine undervist på forskjellige skoler og nå underviser hun i fransk på Videregående skole i Fredrikstad.  Fransk var hennes andre morsmål, hennes første var swahili.
Hun fortalte om kvinnenettverket Kvinnevisjon hvor det er med kvinner fra 9 forskjellige land.  Målet for Kvinnevisjon er å integrere seg og å huske på hvor de kommer fra.  Det de driver med, skal knytte dem sammen.   Da det er vanskelig og dyrt å få tak i de grønnsaker de ønsker, samt at tollere er skeptiske til de grønne bladene og tror det er hasj e.l., så dyrker de dem selv.  De har fått leie et jordstykke i Skjeberg, fra Ståle Solberg, bak Høk Kro, for kr 1 pr år.  Der dyrker de grønnsaker og 7 – 9 kvinner er de ivrigste til å spa og luke jorda.  Andre kan komme og plukke eller de kan kjøpe produktene.  Vi fikk se bilder av Kvinnevisjon-forumet og fra dyrkings-arealene, og hun fremhevet det sosiale samværet og nærheten de får til hverandre når de jobber på jorda.  Frø kjøper de fra Nederland, og det de dyrker, er: Mangold, Amarand, Sokoma (ligner kål), Gresskarblader, Bønner, Bilolo, Squash, Jordnøtter og mye mer.  Grønnsakene brukes til retter alene eller sammen med kjøtt og fisk. Grønnsakene blir frosset ned, noen forvellet først.   Hun anbefalte amarand-bladene kokt i olivenolje med salt og løk eller bønneblader, bønneblader med paprika og gresskarblader.   Det som var litt uvant for oss, var at de spiser blader på vekstene, hvor vi heller benytter frukten.  Cesarine hadde med seg smaksprøve i en flott beholder med tre rom, holdt varmt med oljebrennere under.  Vi fikk smake retter av ris og mais, amarant og bønneblader samt erter med løk.  Sunne retter.  Vi ble svært fristet til å besøke dem på deres jorde til sommeren, og vi er hjertelig velkommen juli – august, hvor avling kan kjøpes og tilberedes! 
Ref.Solveig
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Referat fra årsmøtet 4/12-2014

Årsmøtet ble avholdt på Grand Hotell, Halden kl. 18.00

Sak 1: Åpning:
Leder Evy ønsket de 15 frammøtte velkommen til årsmøtet og til julebordet som vil følge etter årsmøtet kl. 19.00.  

Sak 2: Valg av dirigent og sekretær:
Ved akklamasjon ble leder valgt til dirigent og sekretær til referent.

Sak 3: Årsmelding for 2014
Sekretæren leste årsmeldingen og gjorde en tilføyelse om at det vil bli en aktivitet til dette året, formiddagsturen til Strømstad 11/12.  Årsmeldingen ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 4: Regnskap:
Kasserer gikk gjennom regnskapet som viser et overskudd på kr 1.546,-.  Regnskapet er revidert av revisor som har funnet det i orden.  Vedtatt ved akklamasjon. 

Sak 5: Valg:
Oddlaug Fagerhøi gikk gjennom valgkomiteens forslag og disse ble enstemmig valgt inn i styret:

Leder:		Evy Hoell, gjenvalgt for 1 år
Sekretær: 	Solveig Mellevold, gjenvalgt for 2 år
Kasserer:	Anne Britt Samuelsen, ikke på valg
Styremedlem: 	Vera A. Fosser, gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: 	Oddlaug Fagerhøi, ikke på valg
Styremedlem: 	Else-Marit Tvete Pettersen, ikke på valg.
Vara: 		Ragnhild Fuglerud, ikke på valg
Vara: 		Anne Lise Landsverk, ny, valgt for 2 år

Revisor: 	Bjørg Bekkevold gjenvalgt for 2 år

Valgkomite:	 Anne Lise Lyseto, ikke på valg
Oddlaug Fagerhøi, gjenvalgt for 2 år

Eventuelt:Det er ikke kommet inn saker fra medlemmene til årsmøtet.

Årsmøtet ble avsluttet, men det ble benyttet anledningen til å forespørre medlemmene om ønsker om aktiviteter for 2015.

Forslag fra medlemmene til gjøremål/aktiviteter kommende år:
Isegran + Museum + Gamlebyen
Anne Marit Skovly, Hvaler, som driver økologisk, hun liker å snakke om det hun driver med, og mat kan kjøpes.
Läckø slott + Rørstrand, Lidköping
Domkirkeodden
Nord-Koster eller Lervik – Blåveis
Lage humlehus m/Tore Hoell – ut i naturen, lage selv – ha med materialer
Vårtur – Degernesfjella
Mjærum gård: I hvert fall 8 interesserte
Syd-Koster m/besøk på Trädgården
Ramme gård.  Krukkegården + spise på Ås stasjon.


Referat fra julebordet  4/12-2014 

Noen flere medlemmer og gjester sluttet seg til forsamlingen ved julebordets begynnelse.  Leder ønsket også de sist ankomne velkommen, og vi fant plasser rundt de vakkert dekkede bordene.  Vi fikk gå og forsyne oss to ganger av tradisjonell julebordsmat: ribbe, medisterkaker, såsisser, surkål, tyttebær og poteter.  Alt meget smakelig.  
Det var underholdning: Vera Fosser leste adventsdikt av Alf Prøysen og Evy Hoell leste om julebukk-tradisjoner.  Helga Løwengreen og Tore Gretland spilte til allsang, og vi sang tradisjonelle sanger ut av heftene de hadde med.
Til kaffen fikk vi valgfri dessert, og for noen smakte karamellpudding,  for andre riskrem med rød saus.
Utlodning ble det også, og noen kunne reise hjem med en flaske rødvinsgløgg eller andre premier.  Praten gikk, og det virket som at julebordet var absolutt vellykket også i år. 
Ref. Solveig
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Referat fra tur til Strømstad 11/12-2014

Fire medlemmer møtte opp på parkeringsplassen ved Svinesund-parken og ferden gikk til Strømstad.  Først besøk på Strømstad bad, hvor både svømmebasseng og badstu ble besøkt.  Etter hvert meldte sulten seg, og vi gikk over gata til Kontoret, en hyggelig lunsjrestaurant. Lysing i dillsås og potatis smakte, det samme gjorde grønnsaksuppe og salat som vi kunne ta så mye vi ville av.  Kaffe derpå.
Vi rakk med en tur på Systembolaget og Maximat, før vi fornøyde med dagens innsats vendte kursen hjem.  Vi hadde en så trivelig tur at vi håper flere får anledning til å bli med neste år! Ref. Solveig

Vårens program

Vi lager mat tirsdag 24/3-2015

Vi har vært heldige å få tak i Safia Abdi, som gjorde stor lykke hos oss i mars for 2 år siden. Hun skal denne gang lære oss å lage en god rett med lammekjøtt og det skal ikke mangle på krydder. Vi har fått leie lokaler på Frivillighetssentralen, - både kjøkkenet og White Box. Safia har nemlig et høyt ønske om å lære oss, i tillegg til matlaging, - litt afrikansk dans. Hun vil at alle som kommer denne kvelden må ha med seg et langt skjerf.  Mens maten koker, skal vi aktiviseres, og dette er noe hun kan.
De som vil hjelpe til med matlagingen, tar med skjærefjøl og kniv. Ellers er det hyggelig med en gevinst til loddsalget. Ta gjerne med en venninne,- her er det plass nok !
 Vel møtt kl. 18.00 i Frivillighetssentalen
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”Urban Gardening” torsdag 16/4-2015

Et av forslagene vi fikk på årsmøte fra medlemmene, blir realisert. Vi har gjort avtale med innehaveren av Hvaler Gjestehage,- Anne Marit Skovly, - om å holde et foredrag hun kaller ”Urban Gardening”. Der vil hun fortelle hvordan man kan anlegge en kjøkkenhage på 1-2-3, for den som vil dyrke økologisk på liten plass. Hun vil presentere løsninger for liten hage, terrasse eller veranda. Møtet holdes på Tirsdagskafeen til Solveig, nærmere bestemt på Mellevold i Rokke kl. 18.30 Det blir servering av gresk salat med drikke og vi har som vanlig en utlodning. Ta gjerne med en gevinst. 
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Formiddagstur til Vangaren  via Lunnevika,    torsdag 23/4-2015

Felleskjøring fra Svinesundparken kl. 10.00
Turen går opp til Vangaren,- lang tur, mye opp og ned .
Helt på toppen er det en fantasisk flott trollskog og utsikt til Hvalerøyene.
Ta med mat og drikke, - og ha på godt fottøy.
Greit om du sender en epost til evy@hoell.no eller sms til 93646436 før 21/4 og sier ifra hvis du vil være med. 
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Vandretur i hagen på Rød Herregård tirsdag 26/5-2015

Frammøte på parkeringen ved Herregården kl. 17.30 og vi får en guidet tur i denne fine hagen. Kanskje blomstrer både magnolia og rhododendron akkurat da. 
Etter vandringen samles vi ved hovedtrappa ut mot hagen og nyter suppe fra vårens første ville vekster,- nemlig nesle og svallerkål. Kjekt hvis alle tar med seg sitteunderlag, egen drikke og stor kopp/tallerken med skje til suppa…og kanskje en varm jakke. Det kan bli kjølig på vårkveld i mai. 
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Formiddagstur i Degernesfjella
torsdag 21/5-2015 

Felleskjøring fra Rimi på Brødløs kl. 10.00 
Vi kjører litt forbi Sandbekk Mølle. Går til Hagetjern, Nedre Sandvann og langs bekken til Øvre Sandvann. Bratt opp til Slottsåsen og ned til rast på vakre Haugseter. Mulighet for et en dukkert i friskt vann. Videre følger vi et høydedrag tilbake til startstedet. Dette er en lang tur som krever godt fottøy og god nistepakke..
Turledere Solveig og Evy
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Forsommertur til Hvaler Gjestegård 
torsdag 4/6-2015

Felleskjøring fra Rimi på Brødløs kl. 17.00 og vi regner med å være på plass i hagen på Vesterøy kl.18.00. Har avtalt omvisning med Anne Marit, som har 1 mål opparbeidet naturtomt med mange ulike rom,- surjordsbed, rhododendronavd, rosebed med stauder, hagedam, urtehage, arbeidsdrivhus og et lysthus med duftpelargonium. Dessuten har hun 3 mål under opparbeidelse, kjøkkenhage som stjernehage med vekselbruk, frukt- og bærbusker. Her bør det kunne gå an å få inspirasjon ! Hun har plantesalg og serverer økologisk kaffe/te med nokå attåt. Egen hjemmeside finnes for Hvaler Gjestegård.
Pris pr. pers for hagevanding : kr. 50,-
Kaffe/te med hjemmebakt kake: kr. 50,-
Spleis på kjøring
Dette betyr at det er greit å melde seg på denne turen, så innehaver får en peiling på ant. besøkende. Send SMS til Evy 93646436 eller mail til evy@hoell.no innen tirsdag 2/6 
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Sensommertur til Sverige
 lørdag 22/8-2015 

Det blir ikke skrevet så mye om denne turen her og nå. Vi har bestemt at det blir en heldagstur med buss, sannsynligvis til Bohuslen/Vestkysten 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. 
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HUMLA I SENGEN v/Arild Nyquist

Midt ute i kløverengen
der sover humla i humlesengen
den drømmer om lopper
og biller og lus
den drømmer om kaker og fiken
og snus.
Så våkner den opp i sin kløvereng
og klyver ut av sin humleseng.


Ugressuppe
Løvetannsuppe med skvallerkål og brennesle smaker herlig vår.
Du får sikkert en positiv innstilling til ugresset i hagen etter å ha smakt den.

2 liter spede blader av 
løvetann, brennesle og skvallerkål
1 sjalottløk, hakket
1 ss smør
2 dl hvitvin 
1 liter god buljong
4 kokte poteter i biter
2 dl kremfløte
salt og pepper
2 ss sitronsaft
løvetannblomster til pynt

Rens og vask bladene. Surr løken i smøret og tilsett blader, vin, buljong og poteter. Kok i 5 min.
Kjør suppen jevn med en stavmikser.
Tilsett fløten, kok opp og smak til med salt, pepper og sitronsaft. Server suppen med et dryss av løvetannblomster.

file_24.png

file_25.wmf



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


