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Kjære urtevenner!
Vinteren er lagt bak oss og de første vårblomstene har dukket opp. Skuddene fra blomsterløkene i hagen strekker seg gjennom granbaret som har beskyttet dem i vinter. Vi er på full fart inn i mars måned og selv om det fortsatt kan komme litt snø og kulde, ser vi i alle fall framover til lysere tider.
Styret i Borago har satt sammen et program for denne våren, og vi håper at dere finner noe av interesse . Det hadde vært hyggelig om oppslutningen ble like bra som i fjor !

Denne Løpstikka inneholder følgende :


	Ref.fra møter høsten 2007
	Møter / turer våren 2008
	Medlemskontingent 2008



REFERAT FRA
ÅRSMØTET 20/11-07
Vedr. annonseringen av årsmøtet og ”Novembersprell”, fellesmøtet med Hagelaget som fulgte etter årsmøtet, beklaget leder at det ble noe feil i annonseringen i Halden Arbeiderblad.  Imidlertid ble innkallingen sendt ut med Løpstikka i oktober.  

Det var 16 frammøtte til årsmøtet.

Dagsorden:
1) Åpning.  Leder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.
 
2) Valg av dirigent og sekretær.  Leder og sekretær ble valgt til henholdsvis dirigent og referent ved akklamasjon.

3) Årsberetning.  Sekretær leste årsberetningen og informerte om at medlemstallet nå har økt i 67 medlemmer.  Referatet ble godkjent med merknad at turen 10/10 som skulle gått til ”Den blinde ku” ble avlyst pga. at det var få, bare 10 stk., påmeldte.

4) Revidert regnskap.  Sekretæren, Anne-Britt Samuelsen gjennomgikk regnskapet og gjorde rede for utgifter og inntekter.  Regnskapet var revidert og funnet i orden av revisor Bjørg Bekkevold 18/11.2007.  Regnskapet viste at vi har i kapital kr 14.373,30, men dette året har vi forbrukt kr 2.165,- mer enn vi har fått inn.  Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.  Det ble vedtatt å beholde nåværende kontingent: kr 100,- for enkeltmedlem og kr 150,- for familier.

5) Valg.  Leder leste valgkomiteens forslag.  

Resultater av valget:

Leder: 		Evy Hoell		 valgt for 1 år
Sekretær: 	Solveig Mellevold 	 gjenstår 1 år 
Kasserer: 	Anne-Britt Samuelsen valgt for 2 år 
Styremedlem: 	Helga Løvengreen	  valgt for 2 år 	
Styremedlem: 	Mia Johansen 		valgt for 1 år (går inn etter A.G.Stabekk) 	
Styremedlem: 	Oddlaug Fagerhøi 	valgt for 2 år
Varamedlem: 	Vera Fosser		valgt for 2 år

Revisorer: 	Bjørg Bekkevold	gjenstår 1 år
		Heidi Størholt		gjenstår 1 år 

Valgkomite:	Bitten Østeby		gjenstår 1 år
Unni Haug Aaserud 	gjenstår 1 år
Marie Grandahl 	valgt for 2 år

6) og 7) Det var ikke innkommet forslag til styret, men det framkom ulike ideer til møteinnhold fra medlemmene.  Ideene ble notert og det vil jobbes for at de blir satt ut i live. 
Ref.Solveig

REFERAT FRA
”NOVEMBERSPRELL”
Fellesmøte med Hagelaget etter årsmøtet.
Noen-og-tyve fra Hagelaget og Borago møtte opp til fellesmøtet på Porsnes Vgs. denne kvelden.  Inger Lise Østmoe var invitert til å snakke om boka ”Matsprell i naturens verden”, boka hun har gitt ut i år sammen med Kari Bay Haugen og Anne Siri Brandrud.
Inger Lise Østmoe fortalte om seg selv at hun driver eget firma Norsopp som på 15.de året driver med
	sopp og ville vekster, salg av sopp og urter

kurs og foredrag
foredling og produkter av urter
skriver artikler, radiosnutter og lager oppskrifter 
produktutvikling, bl.a. har hun produsert ”Fungi – de sorte dråper”, en soppekstrakt som hun forteller er Norges best bevarte mathemmelighet.
Selger urtetørker

Hun fortalte om sine favoritter – ville vekster, hvorav Geiterams er en ener.  
	Vinterkarse kalte hun vill brokkoli, og kan kokes og spises som det. (samle rosettene som kommer 2. våren på vinterkarsen).

Brennesle lager hun juice av, det gir energisjokk, men anbefales ikke drukket hver dag.
Neslepudding (med geiteramskrem eller tranebær / tyttebær).
Bjørkesaft av museørene på bjørk skal være en fantastisk smaksopplevelse
Almefrø brukes i salatbollen, kan surres i olje og smaker litt søtt.
Hun anbefalte også granskudd-cider.  Det kan kokes på ferske, fryste eller tørre granskudd.
Løvetannblad til salat: bruk sorter med frynsete eller rufsete blad, de er best.  Ta dem tidlig i sesongen før blomstring.
Geiterams-blomster til salat eller saft eller skum, kok opp vann over tørkede blomster.
Mjødurt, veikantens dronning (inneholder salisylsyre-forbindelser).  Dufter godt og unge skudd kan brukes til te eller saft (tørkes når det er hvite baller av knuppene).
Melet fra dunkjevle kan man putte i mel og bake av, det gir fin gul farge.
Rynkerose kan bli rosemarmelade.
Blomsterskum av fioler og stemor smaker godt: saft kokt med semuljegryn, vispes godt og blir en slags ”Russedessert”.
Steinsopp kan brukes til dram og likør.

Inger-Lise Østmoe fortalte om hvordan boka og TV-programmene ble til.  Og ut over boka som kom ut i 2006, er hun medforfatter i bøkene ”Fuktig, vilt og sprøtt”, ”Gressløkøya i Oslofjorden” og ”I naturens verden”.
Hun hadde med seg saft av geiterams, mjødurt og bjørk som vi fikk smake på, samt at hun bød rundt knask av sopp – nydelig.
De frammøtte fikk servert gresk salat og olivenbrød, og sitronsaft til drikke.
Utlodning og loddsalg i pausen, og det ble også tid til en prat.
Ref.Solveig
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Referat fra Julemøte
 4/12-2007 

24 hadde anmeldt seg til julebordet som ble holdt på Herregårdskroa (tidligere Fjøskafeen på Rød).

Etter velkomst ved leder, fortalte Liv Stadshaug fra boka ”Drikke fra Østfold før og nå.  Oppskrifter, tradisjoner og viser”.  Det er Østfold Bygdekvinnelag v/ bokkomiteen som har stått for innsamling av stoff .  Liv Stadshaug fra Eidsberg fortalte også bakgrunn for at boka ble til: at Østfold Bygdekvinnelag ser det som viktig å ta vare på gamle tradisjoner, og å ta vare på kunnskapen om hvordan naturens råstoffer og matressurs kan anvendes til gode smaksopplevelser.  Som det uttrykkes i forordet i boka: ”Til lokal mat hører lokalt drikke”.  I noen av de eldste oppskriftene har det blitt beholdt den gamle skrivemåten – dette for å bevare historien for ettertiden, og noen av de gamle oppskriftene er bl.a. fra en håndskrevet kokebok til en som var elev på Berby Husmorskole i 1901.  Vi fikk en innlevelsesfull orientering fra Liv Stadshaug, også på den bakgrunn at hun har bodd i Halden noen år, og hennes mann og svigerfar brukte det som i dag er Herregårdskroa som oppbevaringslager for kålhoder under den tiden.  Vi fikk også høre viser fra CD-plata som følger boka, sunget inn av mannskoret i Eidsberg.
Det var salg av boka på møtet, og laget fikk kr 60,- fra salget av hver bok. Så spiste vi juletallerken tilberedt på huset, under akkompagnement av trekkspillmusikk fra Tore Gretland og Helga Løwengreen, og det ble allsang også.  Også tid til loddsalg og gevinster, før vi ønsket hverandre en riktig god jul.
Ref.Solveig		

file_2.png

file_3.wmf



Vårens møter

Mandag 10/3-2008

Temaet er : Spennende mat fra andre land.
Møtet finner sted i Frivillighetssentralens lokaler i Halden Sentrum og vi starter kl.18.00

Denne kvelden har vi bedt Izolda Sonishvili fra Georgia om å lage en vegetarrett sammen med oss. Vi skal være med å skjære opp grønnsaker og krydder. Møtet starter tidligere enn normalt for at vi skal få nyte denne retten etterpå. Ta gjerne med en skarp grønnsak-kniv.
Det blir utlodning, så ta med en gevinst hvis det passer. Hver av oss betaler kr. 30,- for varmretten, kake og drikke.
Det kan bli en liten bildeserie fra frodige Madeira, hvis dette er ønskelig og tiden strekker til.
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Tirsdag 1/4-2008

Hagelaget inviterer oss med på møte med Dag Arnesson, fra Gjennestad Gartneri og kjent fra TV-serien Grønn Glede. Han vil denne gangen prate om planlegging av hagen. Hvilke planter skal stå hvor ? Dette blir en god oppfølger etter fjorårets populære møte om utemiljø, både for den som har beskjedne planer og den som er i ferd med å anlegge ny hage. Han har helt sikkert noe å lære oss alle. Vi møtes på Porsnes Vgs. Kl. 19.00 og her er det som vanlig også servering og utlodning, denne gang i regi av Hagelaget.



Tirsdag 6/5-2008

Vi drar på tur til Aremark – nærmere bestemt til Anne Merete Aspestrand. Hun vant Hagelagets pris i fjor for ”Halden og omegns fineste hage”.
Selv om det er i tidligste laget å se hagen blomstre, så kan vi se hvordan den er planlagt. Hele gården er et fantastisk vakkert sted og vi skal ta en liten sanketur i området og finne litt grønne vekster. Det vil bli servert suppe som passer veldig bra til årstiden og kanskje noko attåt. Ta gjerne med tallerken, kopp og skje, samt noe å sanke i. 
Vi håper at riktig mange blir med på denne turen i det fri og vi møtes ved Turisten-brygga i Tistedal kl. 17.30 og kjører i fellesskap til Aremark.
Vi spleiser på drivstoffet og har en liten utlodning.
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Torsdag 15/5-2008

Denne kvelden har vi mulighet til å skaffe oss noen stauder og sommerblomster og samtidig støtte et hjelpeprosjekt i Hvite-Russland. 
Det er Anne Lise Lyseto som skal stå for dette tiltaket og vi oppfordrer alle til å møte opp. De som skal handle, må selv stille med esker eller annet å bære i. Vi møtes i Øbergveien 24 ( på Grantoppen høyre side når du kommer opp bakkene fra Tistedal sentrum mellom de 2 siste humpene)  kl. 19.00 og utover. Det er greit med parkering i sidegata. 
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Lørdag 24/5-2008

Heldags-tur med buss til Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. Vi starter fra park.plass Tistasenteret mot Høvleriet kl.8.00
Vi har bestilt guiding i Hagen fra kl.10.00, og denne varer ca. 1 time. Det finnes en kafeteria der, så det er mulighet for å kjøpe event. kaffe/te og noe å bite i. Men det kan være greit å ha med egen nistemat.
Vi beregner noen timer i botanisk hage – der er mye fint å se på. Planlegger å reise derfra ved 13-14 tida og skal innom et sted å spise middag , - hvor dette blir , bestemmes senere.
Vi har avtalt å komme til Mjærum Gård i Hobøl ved 17- tida for å handle urter og planter for øvrig. Her har vi vært 2 ganger tidligere, og vi vet at varene er helt prima.
Bussen skal være tilbake i Halden kl. 20.00
Busstur og guiding  koster kr. 100,- for medlemmer og 150,- for ikke-medlemmer.
Vi må ha en påmelding til denne turen innen 1.mai og det er sikkert mulig å be med seg en ekstra pers.
Ring til Helga 69196130 eller Evy 69192011
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Onsdag 18/6-2008

 ”På tur i lyngens rike”.

Vera og Erling Fosser tar oss imot på sitt flotte sted Lyngtoppen, på Aspedammen. Vi vil få en enkel servering. Vera vil prate litt om urter på sprit, og de som vil prøve å lage en pors-dram, kan ta med en flaske med sprit (38% fra Sverige) eller en type absolutt vodka.



























Vi samkjører fra Risum vgs kl. 17.30
Hjemreisen kan bli litt variabel, men hvis noen har lyst til å oppleve ”natteravn” på kloss hold, kommer vi muligens med et ekstra tilbud til spesielt interesserte. Denne fuglen starter sitt spill ca. kl. 23.00 og i fjor var den aktiv nettopp på Lyngtoppen i midt i juni. En uvanlig opplevelse i sommernatta !
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MEDLEMSKONTINGENT

kr. 100,- for enkeltmedlem og 
kr. 150,- for familiemedlem.
Betalingsfrist: 1. april 2008 til konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen, Ole Dahlgt.20, 1776 Halden


@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til de  medlemmene som oppgir sin e-postadresse til sekretær ehoell@halden.net

















