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Kjære urtevenner!

Velkommen til en ny vår med alt vi har å glede oss over og med  de mulighetene som vi nå står overfor. Styret i Borago vil gjøre sitt for at vi skal få noen trivelige møter og turer sammen i inneværende år.
Når vi skriver denne utgaven av Løpstikka, har vi allerede lagt et medlemsmøte bak oss. Vi fikk et tips om en bra foredragsholder, og det viste seg at hun hadde et meget tett program framover våren. Derfor måtte det smies mens jernet var varmt, og styret ble enige om å prøve og samle flest mulig av dere til et møte 15. mars. Det ble sendt ut melding via E-post til dem som har oppgitt adresse, og det ble ringt til endel andre. Beklager hvis det er noen som ikke fikk beskjed, men alle var ikke å treffe. Vi sendte også en melding til HA
Vil igjen minne om at det er veldig greit å melde inn en E-post-adresse til : ehoell@halden.net 
Det bør ikke nødvendigvis være din egen adresse, men en eller annen i familien kan sikkert være behjelpelig med sin adresse og gi deg beskjed hvis det skulle komme melding til deg.


 
	Møtereferater høsten 2007
Turer /møter våren 2007

Planer for høsten 2007
Kontingenten
Det velsmakende hjørnet
Medisinske urter 
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Referat fra årsmøtet og ”Helse på grønn resept”
17/10-2006


Borago hadde årsmøte 17/10 i lokaler til Halden vgs. Avd Porsnes.  Etter åpning med leder Evy Hoell, ble leder valgt til dirigent og sekretær for møtet.
Årsmeldingen, interessant stoff og flott skrevet, ble godkjent ved akklamasjon.  Regnskapet var revidert og funnet i orden av revisor.  Det ble godkjent ved akklamasjon.

Resultater av valget:
Leder 		Evy Hoell		Gjenstår 1 år
Sekretær	Solveig Mellevold	valgt for 2 år
Kasserer: 	Anne-Britt Samuelsen	gjenstår 1 år
Styremedlem:	Helga Løwengren	gjenstår 1 år
Styremedlem	Anne-Grethe Stabekk	valgt for 2 år
Styremedlem	Oddlaug Fagerhøi	gjenstår 1 år
Varamedlem: 	Mia Johansen		gjenstår 1 år

Revisorer:	Bjørg Bekkevold		valgt for 2 år
		Heidi Størholt		valgt for 2 år

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

I ”Eventuelt” etter valget luftet leder muligheten for å gå inn i Hagelaget og bli en undergruppe der.  Bakgrunnen for dette tema var at det har vært vanskelig å få folk til verv i styret.  Det ble enighet i at vi kunne samarbeide med Hagelaget framover, men det var ikke stemning for å integreres. 
Det kom også opp forslag på tema/foredragsholdere til møtene, og det avgående styre fikk ros for det varierte og flotte programmet de har hatt dette året.  Blomster til de som forlater styret: Vera Fosser og Bente Høydahl Skaug (som vil få blomsten brakt hjem).

Etter årsmøtet hadde vi invitert oss til Hagelaget sitt møte.  Det var foredrag og lysbilder av parksjef Dag Arneson på Gjennestad Gartnerskole som også har hageprogram i NRK: Grønn glede.  Den store salen var fullsatt, og denne kvelden hadde tydeligvis både Hagelagets og Boragos medlemmer gått mann av huse for å få med seg et levende og morsomt foredrag om hvordan hagen kan innrettes for å fremme helse: til nytelse både for øye og sjel.
Vi fikk også bevertning: påsmurte rundstk, kaffe og kaker.  Det var lun stemning og loddsalg med trekning av gaver gikk unna med interesse og glede.   
Ref. Solveig 
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Referat fra 21.11.06: Urter i lange baner.

Møte i samarbeide med Hagelaget.  Anne Sofie Larsen fra Pålsrud i Larkollen besøkte oss.  Hun har drevet med urter på gården sin siden 1985 og har nå 300 urteplanter der.  Hun har servering og salg av urteplanter, og ønsker velkommen mennesker som ønsker ta en pust i hverdagen og hun oppfordret til å ta god tid ved besøk.

Anne Sofie leste dikt av Dagny Tande Lied, Einar Skjæråsen og Arild Nyquist og hadde historie å fortelle fra mange urter.  Hun fortalte at urter er kjent og brukt siden langt, langt tilbake, og de er blitt brukt til velbehag og beskyttelse, samt også for å bli kvitt fiender (forgiftning). 
Hun fortalte at løpstikke var kjærlighetsurt  både for folk og fe og at te av salvie eller isop gjør at fett blir bedre fordøyd.  Timian i ertesuppe er et gammelt krydder, og det kan også brukes til desinfisering og i hostesaft.  Basilikum blir kalt for kongekrydder, og vi ble oppfordret til å knipe av den og spise av den kontinuerlig slik at den hele tiden er i vekst - knip den ned til nederste bladkrans.  Mynte er god til te, ringblomster desinfiserer og lavendel gir godlukt og ble før dyrket til hjelp mot fallesyke og hysteri.  Før i tiden måtte alle ha en kvann i hagen til beskyttelse, mens johannesurt gir mot og beskyttelse.  Vi ble også oppfordret til å dyrke karvekål i et hjørne av plenen, og koke suppe av den.  

Etter foredraget ble det servert soppsuppe og olivenbrød, og det var en suppe det ikke var spart verken på sopp eller fløte.  Soppen var tilkommet av dugnadsinnsats fra tre av lagets medlemmer, og tillaget i Tistedal delikatesse.  Olivenbrød var likeså bakt av lagsmedlemmer.  Vi takker for deilig servering!  Utlodning ble det også tid til.  En hyggelig og interessant sammenkomst hvortil 37 hadde funnet vegen.
Ref. Solveig
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Referat fra julebord 7.12.06

Det møttes 29 medlemmer til festdekket julebord i Svenskestua  på Gamle Prestebakke.  Vi ble ønsket velkommen og vi fikk trekkspillmusikk som ledsaget oss gjennom allsang.  Som bespisning fikk vi juletallerken med påfyll, og det var framsatt ulik drikke, samt at de som ønsket hadde med seg egen drikke til maten.  Pepperkaker og sirupssnipper til kaffen.  Rolf Arild Engebretsen fortalte fra Idd i eldre tider: historier fra juleforberedelser i gamle dager, historier fra gamle dager fra Ør, prestehistorier, og vi fikk også anledning til å forsøke forstå dialekter fra Øvre Idd.  Det ble tid til sosialt samsnakk  før utlodningen, som skapte spenning og mange fornøyde deltagere.
Ref. Solveig 
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Referat fra første vårmøte 15.03.2007

Et tyvetalls interesserte var møtt fram for å høre Inger Teodorsen fra Sarpsborg fortelle om ”Urter til mat og medisin”.  Inger Theodorsen har drevet med urtehage i mer enn 15 år, og spesielt var det medisinske urter som var hennes spesialitet.  Hun sitter i styret i Østfold Urtelag.  Hun lager også helbredende kremer og salver som vi kunne få kjøpe.  Hun viste lysbilder og fortalte om førti medisinske urteplanter, vekstvilkår og deres medisinske virkning.  Hun fortalte også at hun hadde ordnet sine urtebedd i forskjellige tema, for eksempel Kjærlighetsurtebedd, hvor hun dyrker ringblomster, edelveis, merian, lavendel, rosmarin, basilikum, perikum, løpstikke som urter som alle virker inn på kjærlighetslivet.  Og Barnas bedd hvor hun dyrket bl.a. stemor, kamille, borago, spansk kjørvel og etasjeblomst, planter som ikke er giftige.
I pausen ble det servert kaker og kaffe, og det var loddsalg.

Informasjon fra de ulike plantenes dyrkningsmåte og egenskaper kommer tilslutt i denne Løpstikka.
Ref. Solveig 
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VÅRENS   PROGRAM



MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED HAGELAGET
17/4-07

Dette møtet er egentlig i regi av Hagelaget i Halden og temaet denne kvelden er : 
”Hvordan skape et vakkert utemiljø”.
Det er anleggsgartner Tore D.Karlsen fra Mysen som med kunnskap og entusiasme vil gi tips både til den som skal anlegge ny hage og til alle som vil gjøre forandringer. Her er mange gode tips å hente !
Møtet starter  kl.19.00 på Halden vgs avd. Porsnes. Hagelaget sørger for servering og har inntekten av loddsalget, men vi må gjerne ha med en gevinst. 
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”UT PÅ SANKETUR”
15/5-07

De som var med på sanketur i Festningen ifjor våres, husker sikkert Marit Eriksen. Hun er biolog og lektor ved HIØ. Hun har sagt seg villig til å være med oss på en ny tur, og hun forslo Remmendalen.
Vi skal møtes på HIØ, Remmen kl. 18.00 og ender opp i Rødsparken. Der blir det servert karvekålsuppe og brenneslesuppe, samt olivenbrød!
Vi anbefaler litt godt fottøy i tilfelle det er fuktig i løypa og en ekstra medbrakt genser og sitteunderlag. Egen tallerken, kopp og spisebestikk er også er fordel å ha med, samt kurv og saks og gjerne en flora.
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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 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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HØSTENS  PROGRAM

SENSOMMERTUR  TIL SVERIGE
25/8-07
Stedet er ikke helt bestemt, men dette blir en heldagstur med buss med mange opplevelser og god mat. Regner med å rekke innom minst 2 urte/besøkshager. Vi kommer tilbake med flere opplysninger senere, men pga buss-bestilling, må vi ha en påmelding innen 15.5.07
Når vi vet mer om turen, vil det bli lagt inn på hjemmesiden vår.
Vi kan ikke si en eksakt pris, men mulig at klubben sponser bussturen eller deler av den og at vi betaler maten selv. Det blir uansett ingen 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. Ikke- medlemmer må betale 100,- ekstra.
Påmelding til Helga 69196130 eller Evy 69192011  
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SOPPTUR PÅ HOV
11/9-07

Vi satser på at dette er riktig tidspunkt for sopptur, - det er selvfølgelig ingen selvfølge, men ....
Turen går iår til en ny gapahuk, og vi skal først prøve å sanke litt sopp før vi samles rundt stekepanna og kaffekjelen. Regner med at vi styret har litt medbragt sopp denne gangen også, så alle får en smakebit. Vi prøver som vanlig også å få med en soppkontrollør.
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TUR TIL ”Den BLINDE KU” PÅ ÅS
		9/10-07

Denne turen gjorde vi i mai 2004, men utfra et ønske på årsmøte, gjentar vi besøket.
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FELLESMØTE MED HAGELAGET
20/11-07

Urteklubben arrangerer denne kvelden, og programmet er ikke klart ennå.
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ÅRSMØTE / JULEMØTE
4/12-07

Kvelden må dere reservere til Urtelubben ! Dette møtet blir omtalt i høstutgaven av Løpstikka.
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MEDLEMSKONTINGENT

Denne gangen sender vi ikke ut bankgiro for betaling av medlemskontingenten !
Vi regner med at alle klarer å sende 100,- til ktonr. 1030.07.01014 til adresse :
Urteklubben Borago v/ A.B.Samuelsen
Dette bør skje innen første møte, hvis du vil nyte godt av medlemsfordelene.


@ - POST

Denne gangen sendes Løpstikka som vanlig post kun til dere som ikke har oppgitt E-postadresse, men vi anbefaler alle å gjøre det. 
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DET VELSMAKENDE HJØRNET

Solbær-juice
½ liter solbær
100 solbærblader
1 kg sukker
1 liter kokende vann
1 pk sitronsyre

Alt blandes i en bøtte. Siles etter 3 dager. Røres i   2-3 ganger pr.dag.
Fryses i 2 dl beger eller kartonger.
Blandes ut med vann til 1 liter saft
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MEDISINSKE   URTER

Informasjon om medisinske urter som vi fikk på møte i Borago 15/3, av Inger Theodorsen som sitter styret i Østfold Urtelag.


Abrodd – duftplante.  Tilhører malurtfamilien.  Oppkvikkende.  Holder møll vekk fra klesskap.  God mot mark i magen.  Allergikere bør være forsiktig.

Anisisop. 2-årig.  Teplante.  Smaker anis.  Virker oppkvikkende.  Blandes i te mot forkjølelse.

Basilikum.  1-årig.  Trives i solrik, lun, varm, god jord.  Mot dårlige nerver.  Kan tørkes eller fryses. 

Borago / Agurkurt – fordriver melankoli.

Humle.  Verdifull for kvinner i overgangsalderen.  Det fine, gule støvet i hun-konglene er naturlig østrogen og virker på overgangsplager.  Fremmer nattesøvn.

Salvie virker på overgangsplager.

Isop.  Styrker immunforsvar.  Te åpner luftveiene ved bronkitt og astmaanfall.  (Blande med mynte og timian – da blir det bedre te).  Kan brukes i salat.

Fransk estragon.  Trives på solrik, lun, varm vokseplass.  Dekkes om vinteren.  God som te mot frynsete nerver.  Motgift mot slangebitt.  Kan tørkes, fryses.

Russisk estragon.  Sammen med persille kjempegod i fylt kylling.

Kamille.  1-årig.  God til damping for å åpne bihuler.  God kvelds-te.

Lavendel.  Flerårig.  Må pleies litt ekstra.  Lun, solrik vokseplass i godt drenert jord.  Dekkes om høsten.  Bør deles hvert 4. år.  Frø som såes må stå 10 – 14 dager i kaldt rom.  Høstes i knupp.  Holder utøy borte fra rosene.  Til bad eller te.  Virker beroligende på urolig kropp.  Mot revmatiske smerter.   I viltgryte – veldig god.  

Løpstikke.  Kjærlighetsplante.  Buljong-urt.  Til salat, ferskt kjøtt og suppe.  Frø i bakverk tar vekk luft i maten.  Soppretter, omeletter, sauser. Kan fryses og tørkes.  
Malurt.  Amerikansk.  Tidligere brukt til å konservere kjøtt.  Holder mark vekk fra magen.  Fremmer fordøyelsen.  Magemedisin.  NB!  Inneholder giftstoffer, slik at det må brukes i forsiktige mengder.

Flerårig Merian.  Ligner Oregano / Bergmynte.  Trives best i full sol.  Brukes som oregano i eks. pizza, kjøtt, fugl, fisk, salater + til dekorasjon.  God nerve-te og til uttrekk i badevann.

Bergmynte – som Merian.

Monarda.  Har flere navn: etasjeblomst, hestemynte m.fl.  Blir høy.  Til kakepynt, salat og til hva andre mynter brukes til.  Fin å tørke.

Eplemynte.  Smaker og dufter som eple.  Til te.  God i eplekake og vafler.

Fransk mynte.  Vær sikker på at det er fransk mynte, den har lange, spisse blader og blomster. God til te og vafler.

Grønmynte.  Taggete og veldig grønn.  Til myntegele.  Antiseptisk.  Uttrekk brukes til å vaske sår.

Ingefærmynte.  God i gryteretter.

Kattemynte med hvite blomster.  Inneholder stoffer som dreper utøy katter har i pels og mageorm.  Katter spiser og ruller seg i denne planten.

Ekte krusemynte.  God forkjølelsesplante.  Som peppermynte: slimløsende, hostedempende.  Antiseptisk.

Krusete peppermynte.  Brukes som peppermynte.

Ekte peppermynte.  Sterkest myntesmak og burgunderfarge på stilken.  Til te.

Eau-de-colognemynte har også røde stilker.  Dufter 4711.  Ikke matmynte – til duft og kosmetikk.  Fin i duftpotpuri

Korsikamynte.  Lita, lav tue.  Brukes i vievann i middelhavslandene.

Prikkperikum.  Også kalt Kristi blodsdråpe.  Antiseptisk.  Fremmer nattesøvn.  Brukes ved sengevæting, muskelsmerter, mot revmatisme (sammen med brennenesle).  Lag olje av den gule blomsten straks knoppen åpner seg.  Plukk hver dag – må ikke være noe brunt på den.  Varsomt.  Legg på Norgesglass (3/4 fullt), full med olivenolje.  Settes i vannbad over svak varme 30 min., nesten til vannet koker.  Ikke mer enn 60 grader i oljen.  Skru lokket av glasset til olja får romtemperatur.  Skru lokket på og la stå 14 dager i solvindu.  Rist glasset hver dag.  Sile blomstene av.  NB!  Blodfortynnende.  Brukes også til te.

Brennesle.  Revmatikere bør spise brennesle fordi den er mineralrik og revmatisme spiser opp mineraler i kroppen.

Persille, krus.  Til te.  Rik på C-vitamin og jern.

Ringblomst – solens blomst.  Til eksem eller problemhud.  Sårlegende.  Betennelseshemmende.  Leger magesår.  Kalles falsk safran.  Fin i bakverk.  Nydelig til forrett eller til et glass rødvin.  Olje / salve mot åreknuter.  Fin i salatbolle / grønne supper.  Ufarlig.  Meget anvendelig.

Rosenrot.  Vokser i skrinn jord / sandjord.  Vokste på gamle torvtak – vernet mot brann i taket.  Gammel medisinplante, hele planten kan brukes.  Øker sexlivet, kalles Nordens Viagra.  Gir energi.  Bladene til salat, te av rota.   Legg rota på sprit og trekk ut.

Salvie.  Fin til feit mat, gås og and.  Rensende.  Bruktes til røkelse.  Bakteriedrepende.  

Sar, 1-årig.  Mot luftplager i magen.  Blad gnis på insektsstikk.  Sar legges på eddik og blir anti-svi-middel.

Vintersar.  Kan fryse om vinteren og bør dekkes.

Sitronmelisse / Hjertensfryd.  Bør byttes / deles hvert 3 - 4 år.  Må tørkes.  Demper urolig hjerte.  Fremmer nattesøvn.  Virker foryngende.  God i kake: mørdeig + kokte poteter med hakket sitronmelisse.  Pynt med mandler.

Spansk kjørvel.  Suppe på blader + revne poteter.  Masse C-vitaminer.  Fryses helst for oppbevaring.

Bakketimian.

Suppetimian.  Bør dekkes om vinteren.  Reduserer luftplager.  Øker røde blodlegemer. Inneholder giftstoffet tymol, drikk derfor ikke for mye av den.  

Sitrontimian.  Liker lett jord.  Ypperlig steinbeddplante.  Inneholder ikke så mye tymol.  Til salater, urtesmør, te.  Friske blader i salaten.  En annen sitrontimian heter Anderson Gold – vakker.

Edelveis.

Takløk.  Inneholder samme stoff som Aloe Vera.  Knus et blad og ha på brannsår.

Vinrute.  Munkene brukte den som sexlyst-dreper.  Motgift for slangebitt.  Inneholder gift.

Moses brennende busk.  Uttrekk i badevann mot muskelsmerter.  Mye eteriske oljer.  Under tørkeforhold kan den således stå i brann. 
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Oppskrift på tinktur: Urter på sprit.

Eterisk olje:  Legg plantedelene på Norgesglass (3/4 fullt), fyll med olivenolje (råpresset).  Settes i vannbad over svak varme 30 min., nesten til vannet koker.  Ikke mer enn 60 grader i oljen.  Skru lokket av glasset til olja får romtemperatur.  Skru lokket på og la stå 14 dager i solvindu.  Rist glasset hver dag.  Sile blomstene av.  
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