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Kjære urtevenner!

Først og fremst : Takk for sist til dere som var med på sanketuren i Remmendalen. Det ble en hyggelig og lærerik tur med botaniker Marit, og kjempegode supper servert i Rødsparken. Retter herved en stor takk til Oddlaug, Marie og Helga som sto for matlagingen !

Dette blir en kortfattet Løpstikke med en påminnelse om de 2 kommende turene vi skal ha. 

HANDLETUR TIL PÅLSRUD
5/6-07

På novembermøtet snakket vi om å ta en vårtur  til Anne Sofie Larsen og hennes urtehage i Larkollen. Vi har vært der tidligere og reiser gjerne dit igjen. Hun har en vakker besøksgård med en hyggelig turløype med tekster av E.Skjæråsen og A.Nygård på skiferplater langs stien. 
Hun har drivhus med veldig gode planter for salg, både urter og vanlige stauder, - hun annonserer med 100 forskjellige urter til salg.
Vi husker spesielt at hun hadde mange artige typer tomatplanter.
Siden vi var der sist, har hun også fylt et stabbur med ”Urtehagens Grøde”. Det er spesielt rose-eddik, tomatmarmelade, gresskarmarmelade med koriander, tyttebærsyltetøy med nellik, mirabellemarmelade med kanel og populære senneper. Så her er det muligheter for handling av gaver i fleng.
Vi har bestilt kringle og te/ kaffe og for dette pluss omvisning, skal hun skal ha 100,- pr. person som kommer. Urteklubben betaler halvparten av dette og regner med at dere handler desto mer. 
Vi reiser i privatbiler, spleiser på bensin og møtes på parkeringsplassen mellom 

Tistasenteret og Høvleritomta kl. 16.30. Dette blir forsommerturen vår, og vi håper riktig mange blir med til dette koselige stedet. 
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SENSOMMERTUR  TIL SVERIGE
25/8-07
Vi har fått forslag fra medlemmer om å reise til Gøteborg og besøke ”Botaniska Trädgården”. Urteklubben hadde tur dit i juni 2001 og stedet blir anbefalt av noen som var med på denne turen, så da bør det være bra ! De som vil se nærmere på hva stedet har å tilby, kan gå inn på hjemmesiden vår, finne Løpstikka nr. 3/2001 og lese referat fra den gang. Vi har fått vite at det er masse planter å få kjøpt her, så det skal ikke være nødvendig å besøke flere steder denne dagen.
Vi har bestemt at klubben sponser bussturen for medlemmer og at ikke-medlemmer betaler kr. 100,-Enhver betaler den maten man måtte trenge denne dagen, og vi kan foreslå at alle tar med lunsjkurv, så kan vi spise felles med en gang vi kommer fram. En event. middag kan vi kjøpe på stedet, eller vi kan bli enige om  å stoppe og spise et sted på veien hjem. Det bør  uansett ikke bli en dyr tur, hvis man ser bort fra egen handling.
Vi anbefaler dere å ta med en venninne eller to, for det som regel plass nok i bussen. Håper dere blir med på en hyggelig tur !
Vi starter kl. 8.00 fra Jernbanestasjonen og regner med å være tilbake kl. 20.00
Det har meldt seg på 13 stk hittil, og vi har forlenget fristen til 5/6-07.

Påmelding til Helga 69196130 eller Evy 69192011  



















