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Kjære urtevenner!
Etter en kjapp varm forsommer, så ble det et lite pusterom med regn og kjøligere vær. Det  var  sikkert  en del hage-eiere  som  ble litt for ivrige med å plante ut sommerblomster og få diverse frø i jorda. Det skal bli spennende å se hvordan den virkelige sommeren blir, og hvor mye som overlever  disse  turbulente værforandringene. 
Vi har allerede lagt bak oss 4 av postene på programmet for 2008, og oppslutningen har vært ganske bra. Her kommer en påminnelse om det som gjenstår før sommeren samt referater fra vårens aktiviteter.
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Lørdag 24/5-2008

Det er fortsatt mulig å bli med på heldags-tur  med buss til Botanisk Hage, som er en del av Naturhistorisk Museum på Tøyen i Oslo.
Vi starter fra park.plassen ved  Tistasenteret mot Høvleriet kl.8.00
Vi blir tatt imot av guide ved inngangen til parken, 
ca. kl. 10.00, og da bør alle være klare for en times vandring med henne. 
Vi anbefaler dere å spise litt nistemat på bussen innover, så dere ikke er sultne de første timene der inne. Etter guiding, er det mulighet for å vandre på egenhånd i parken og i veksthusene.
 Det finnes også en kafeteria der, så det er mulighet for å kjøpe event. kaffe/te og noe å bite i. 

Vi beregner ca. 3 timer i botanisk hage, - der er mye fint å se på. Planlegger å reise derfra ved 13 tida og kjører videre til  Ås Stasjon. Her har vi reservert plass og bestilt mat til kl. 14.00. Vi får servert en 

ovnsrett  pluss frisk salat og det koster kr. 90,- pluss event. drikke som man ønsker.  Det er mulighet for å få noe annet å spise, men ikke varmt.
Denne tidligere jernbanestasjonen er blitt et kulturelt møtested og har egen hjemmeside som du kan sjekke opp, den er  http://as-stasjon.no,   og her kan vi slappe av og roe ned mat og kunst.
Vi kjører videre til  Mjærum Gård i Hobøl når vi blir enige, og vi har avtalt å komme før kl. 17- tida for å handle urter og planter . Her har vi vært 2 ganger tidligere, og vi vet at varene er helt prima.
Bussen skal være tilbake i Halden kl. 20.00

Vi har 26 påmeldte hittil og det er plass til 37 i bussen , så det er bare å bli med.
Busstur og guiding  koster kr. 100,- for medlemmer og 150,- for ikke-medlemmer.
Ring event. til  Evy 69192011 eller Helga 69196130
senest fredag kl. 20

		
file_2.png

file_3.wmf



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  midt i juni. En uvanlig opplevelse i sommernatta !


Referat fra medlemsmøtet 10/03-08

Temaet var : Spennende mat fra andre land.

På styremøtet i febr. dukket denne møte-ideen opp, og da vi sjekket med Frivillighetssentralen, skulle de ha en kveld i februar med servering av mat fra Georgia. Styret hadde en utsending på dette møtet, og det endte med en avtale med Izolda Sonishvili. Hun kunne komme på vårt møte og lære oss å lage en vegetar-rett fra sitt hjemland. Jeg fikk en lang liste av henne over ingrediensene til denne retten, og hun var svært nøye med kvaliteten. Så nøye var hun, at dagen før jeg skulle handle inn, ringte hun meg og lurte på om hun kunne være med meg og handle. Tidspunktet passet ikke, så jeg fikk instruksene over telefon og hun hadde vært hos Rema Busterud og sjekket at de hadde alt jeg trengte der.

Hovedingrediensen var auberginer, - jeg skulle kjøpe 15 stk store.  I butikken hadde de bare 8 og de manglet også noe av de friske urtene. Så jeg måtte innom Meny og kjøpe resten, - og der var de mye dyrere ( Det visste nok også Izolda)  

Overraskende mange møtte opp denne kvelden i Frivillighetens lokaler, ivrige etter å lage ny og spennende mat, tror vi var bortimot 20 pers.. Izolda var i sitt ess og satte oss i gang, - med å skjære auberginer, poteter, paprika, løk, gulerøtter, chili og friske urter.    
Hun hadde egen skjæreteknikk på de forskjellige grønnsakene og vi fikk tips om hva som skulle skjæres hvordan. Det som tok mest tid var å vente på at væsken skulle bli trukket ut av auberginene . Disse skulle stekes i langpanne i ovnen mens de andre ingrediensene skulle koke i en kjele.
I mellomtiden ble kokkene sultne og vi måtte ta en kopp kaffe og krydderkake mens vi ventet på hovedretten.
Samtidig  ble det vist en CD med musikk og bilder fra Georgia, samt en bilde-serie fra Madeira. 
Vegetar-retten som heter Adjapsandali,  smakte kjempegodt !
Vi så bunnen på gryta da alle hadde forsynt seg, og det var ingen som gikk sultne hjem denne kvelden. Vi rakk også en utlodning med som vanlig mange gevinster og Izolda fikk applaus og sin avtalte lønn, som hun var svært fornøyd med. Vi var enige om at et tilsvarende møte til høsten kan være av interesse. Vi har masse å lære av våre nye landsmenn på mange områder.                 Ref. Evy


REFERAT FRA PLANLEGGING AV HAGEN, MØTE 01/04-08

I Aprilmøtet var vi invitert med Hagelaget, og det var Dag Arnesson fra Gjennestad Gartneri og kjent fra TV-serien Grønn Glede som holdt fengende foredrag for oss.  Det var lysbilder fra Gjennestad og fra hans egen hage, og han gav tips for oppbygging av hagen og kom med mange humørfylte gullkorn.  Det ble talt opp 91 frammøtte, så dette var et tema som fenget mange!
Han var opptatt av at det viktigste med hagen er at den skal være din hage, den skal være riktig for deg.  Det verste for hagen var dårlig samvittighet.
Vi fikk mange tips, smarte og spennende:
	Sette tulipaner sammen med stauder.  Tulipanene kommer tidlig og skal stå til bladene er gule.  I mellomtiden vokser staudene opp og dekker dem. 

Plante en eplehekk!  Holde den 30 cm bred, høyden kunne en selv bestemme.  Det blir en blomstrende hekk om våren, grønn om sommeren og frukt om høsten
Ha bedd der øynene faller når du sitter inne i stolen og ser ut.  Inntil veggen er det ofte tørt og dårlig jord.  Alle planter liker seg bedre ute på plenen enn inntil veggen.
Klatreplanter: la dem klatre på gamle, døde trær
Jordstokk – flyr opp i 2 ½ meter i løpet av sommeren, og kan derfor bli en flott sommerhekk
Roser har ikke kalender, slutt derfor å gjødsle om sommeren 
Blomsterløk der det er veldig tørt
Markdekkende stauder rundt trær, marikåpe og storkenebb dekker veldig godt
Flittig Lise – tåler alt, både skygge og sol
Plant ut stemor nå, tidlig om våren.
Kakaoflis  - legg på et tynt lag hver vår, holder elg og rådyr borte
Dekk bakken med planter så en slipper luking
Hagen er et møtested – et sted man kan be inn folk uten å dusje
Det var også godt å spise, rundstykker og kaffe, - samt utlodning.               Ref. Solveig



REFERAT FRA AREMARK-TUR  6/05-08
til ”Halden og omegns fineste hage i 2007” , kåret  av Hageselskapet i Halden og HA. 
Vi hadde invitert oss til Anne Merete Aspestrand, som er eier av denne hagen.  Vi kjørte i fellesskap i privatbiler, og var vel 25 besøkende.  Vi fikk se den flotte beliggenheten på gården og hagen, og vi vandret på plenen og fikk omvisning og forklaringer på buskene, blomstene og staudene som kom opp.  Allerede var det blomstring.   Beddene var nystukket og i orden og enda skulle det settes ut 150 georginer.  Også en urtehage var i vekst og skulle omorganiseres.  Vi fikk rusle rundt, se oss om og prate.
  
Noen hadde planlagt og hadde med brøddeig, og brødene ble knadd ut og formet, og etter å ha hevet  seg ble de stekt i den gamle murte bakerovnen i bryggerhuset .  Anne Merete hadde fyrt opp  noen timer i forveien.  
Det ble servert  karvekål-suppe  og brenneslesuppe  og vi fikk nystekte brød med smør og ost attåt.  I det flotte været var det fint å sitte ute og spise og snakke.
Loddbøkene gikk rundt, og trekning foretatt.  Blant andre gevinster var det også noen av de nystekte brødene. 























Tiden gikk fort, og noen rusle-sanketur ble det ikke tid til.  Men opplevelseskvelden var strålende, og en stor takk til Anne Merete som ønsket oss velkommen igjen senere!
Vi ble betatt av baksten og bakerovnen, og ikke usannsynlig inviterer vi oss til brødbakingskurs! 

Ref. Solveig


Referat fra plantesalg torsdag 15/5-08

Denne kvelden lå regnskyene tunge over Tistedal, men  Anne -Lise Lyseto på Grantoppen, hadde optimistisk satt ut masse kasser med godt merkede stauder og en del sommerplanter for salg  til inntekt for et hjelpeprosjekt i Hvite-Russland.
Det var dessverre ikke den oppslutningen som vi hadde håpet på, men dette kan jo gjentas en annen gang hvis hun ønsker det. Vi som kom, fikk samtidig  gleden av å se den nydelige hagen hun har.  Regnskyene som truet oss, dro videre og tømte seg et helt annet sted denne kvelden og min egen hage ble  oppgradert med en del nye stauder.
Flott tiltak av Anne-Lise !

Ref. Evy 

































