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Kjære urtevenner! 
Vi kan vel si at vinteren er på hell, selv om det kommer en snøbyge i ny og ne. Fuglene har  så smått begynt å synge og både stær og vipe er observert i området. Også mine juleroser vil fram i lyset, jeg ser de mørke grønne bladene strever seg vei gjennom snøen. 
Vi har en herlig tid foran oss, og man skulle tro at all nedbøren i vinter vil gi oss kraftige vekster.
Vårprogrammet i urteklubben er bestemt, og vi håper  at dere finner noe av  interesse . 
Ta gjerne med en venninne eller venn- vi har plass til flere !

Denne Løpstikka inneholder følgende :


	Ref.fra møter høsten 2008
	Møter / turer vår og sommer  2009
	Medlemskontingent 2009
	Oppskrifter
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Referat fra Vietnamesisk matglede-kveld
 22. okt. 2009

Vi var 15 – 16 deltagere som møtte opp på kjøkkenet på Frivillighetssentralen hvor vår kokk og opplærer, vietnamesiske An Dang, allerede hadde vært i gang lenge med ris-koking.  Hun hadde med sin egen riskoker, en flott elektrisk maskin hvis man bruker mye ris.  Hun viste oss og skar opp kylling og det som skulle stekes sammen med den, og vi andre ble vist å skjære opp grønnsaker.  Det var store porsjoner av alt, men An klarte å blande ingrediensene og få stekt/kokt det i panne før det gikk over i hennes store elektriske wok.  Woken kunne stå på bordet, og ingrediensene kokte / dampet ferdig under lokk i 10 minutter cirka.  Oppskrift sist i Løpstikka.



Vi dekket bord og An viste oss  hvordan det skal spises: hver tar til seg wokgryte + ris, ha over soya saus og chilisaus.  Alle fikk spise så vi ble mette og enda var det mye igjen.  Et deilig måltid.  An fortalte litt om sitt liv, om både sorg og glede.  

Vi hadde loddsalg, og mange fikk gevinster.  Etter oppvask og opprydding kunne vi låse oss ut fra en hyggelig, lærerik kveld.  Stor takk til An Dang som ville fortelle oss, både om vietnamesisk mat og om sitt liv!   Ref. Solveig
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Referat fra fellesmøtet med Hagelaget 18.nov.2008 i Porsnes vgs sine lokaler

Det var bortimot 30 frammøtte som ville høre om Bachs blomsterremedier.  Sykepleier, Bachterapeut og Bach-pedagog Camilla Bjørnson fra Fredrikstad fortalte om den engelske legen Edward Bach, født 1886.  Hun fortalte at Dr. Bachs nysgjerrighet gjorde at han endret sitt fokus når det gjaldt hva som gjør syke mennesker friske.  Han flyttet blikket bort fra selv sykdommen og over på pasienten og individet som var sykt.  Han ble som lege kjent for å prate med pasientene og han fant at mennesker med samme type personlighet ble avhjulpet og hadde lik effekt av de samme medisinene.  Han var også misnøyd med den konvensjonelle medisinen og med det han kalte belastende metoder, dvs. piller og sprøyter, som han mente påførte organismen ytterligere problemer.  Han bestemte seg for å finne opp en ny og bedre medisin, en som skulle være skånsom for pasientene.  Det måtte være ren og naturlig, og den skulle være enkel og effektiv.  Han lærte seg alt om sykdom og bakteriologi, han var kjent med homøopati, og var senere immunolog og forsker.  Han ble kjent med Hahnemanns teorier og kom fram til det samme som Hahnemann hadde kommet fram til 100 år tidligere, at det var individet og ikke sykdommen som trengte behandling.  Han ble etter hvert overbevist om at det var i naturen han ville finne det han lette etter, og han startet gradvis jakt på sine mye medisiner.  Han fant i 1928 de første blomstene, og av disse framstilte han medisin som han ordinerte ut fra sin personlighetstype-teori, og hadde svært gode resultater bare av disse tre.  Han drev omhyggelige studier av mennesker og menneskelige reaksjoner og han fant 38 ulike planter som var hjelpsomt for enhver menneskelig følelse og typemessige reaksjonsmåte.  

Det var interessant å høre på Camilla Bjørnson og Bachs teorier, og under pausen med kaker og kaffe, var det mulighet til å plukke med seg brosjyrer, snakke med terapeuten og kjøpe blomster-remedier.  Det var også spennende loddsalg, fram til det var tid for å avslutte før alarmen kom på.  
Ref. Solveig
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Referat fra årsmøtet 2. des. 2008

Årsmøtet ble holdt i Søylegården, en time får vårt julemøte.  Det var annonsert i Løpstikkas oktobernummer.

Det var 16 medlemmer frammøtte.

Dagsorden:
1) Åpning.  Leder Evy Hoell åpnet årsmøtet og ønsket velkommen.

2) Valg av dirigent og sekretær.  Leder og sekretær ble valgt til henholdsvis dirigent og sekretær ved akklamasjon.

3) Årsberetning. Sekretæren leste årsberetningen hvor det bl.a. framgår at Borago nå har 60 betalende medlemmer.  Beretningen ble uten kommentarer godkjent med akklamasjon.

4) Revidert regnskap.  Kasserer gjennomgikk regnskapet.  Det viste at vi har bankbeholdning på 13.043,80.  Det ble godkjent med akklamasjon.

5) Valg.
Resultater av valget:
Leder, på valg hvert år:  		Evy Hoell ble gjenvalgt ved akklamasjon
Sekretær, på valg for to år.   	Solveig Mellevold          ble gjenvalgt.
Kasserer, gjenstår 1 år: 		Anne Britt Samuelsen
Styremedlem, gjenstår 1 år: 	Helga Løwengreen
Styremedlem, på valg for to år: 	Vera Fosser ble valgt
Styremedlem, gjenstår 1 år: 	Oddlaug Fagerhøi
Varamedlem: på valg for 2 år:	Marit Wøien

Revisorer, på valg for 2 år:	Bjørg Bekkevold
				Heidi 	Størholt

6) Valgkomite:  Gjenstår 1 år til: Marie Grandahl.
De øvrige to i valgkomiteen: Det var ikke funnet kandidater til disse vervene og styret bad om fullmakt til å jobbe videre med å finne to medlemmer.  Fra årsmøtet kom det opp forslag om at en fra styret sitter i valgkomiteen, hvilket ble vedtatt.  Oddlaug Fagerhøi ble valgt fra styret.  Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å jobbe videre med å finne det øvrige medlem.

Blomst og takk til Mia Johansen som går ut av styret.

7) Eventuelt:  Det var ikke kommet inn forslag til Eventuelt, men på møtet ble det etterspurt forslag til tema og reisemål for turer vi kan ha, og flere forslag som styret kan jobbe videre med, kom inn.

Årsmøtesakene var avsluttet.
Julemøte etter årsmøtet

Etter årsmøtet fikk vi trekkspillkonsert av Helga Løwengreen og Thore Gretland før vi gikk til flott dekket langbord til 21 personer i spisesalen.  Vi fikk servert juletallerken og valgfri drikke, noe som smakte fortreffelig.  Og tradisjonen tro, allsang akkopagnert til trekkspill ble det også.  Tilbake i salongene var det kaffe og "After eight" og loddsalg,  før vårt medlem og aromaterapeut Sissel Herft fortalte oss om 
Aromaterapi.   
Vi fikk lære at aromaterapi er anvendelse av planteoljer eller såkalte eteriske oljer, med henblikk på å skape fysisk, mental og emosjonell balanse, og ikke minst velbefinnende.  De fleste forbinder aromaterapi med massasje, men går man en tur og kjenner skogens eller blomsterengens dufter, er også dette aromaterapi.  Hun fortalte at duftene som avgis av plantene kommer fra potente, flyktige essenser som finnes i små hulrom i plantene.  De innehar kraftfulle egenskaper som blir anvendt i aromaterapien for å styrke vitalitet og helse, bl.a. ved å forsterke kroppens selvhelbredende krefter.  Eteriske oljer regulerer det botaniske hormonsystemet i plantene og beskytter plantene mot klimatiske endringer, sykdommer og annen ubalanse.  Mirakuløst nok ser oljene ut til å ha den samme virkning på vår kropp, idet de balanserer og styrker de livgivende systemene.  Vi fikk vite at med massasje av huden blir de eteriske oljene tatt opp i blodstrømmen og de er så kraftfulle og konsentrerte at de aldri må brukes på huden uten i fortynnet tilstand.  Noen er plaget av allergiske hudreaksjoner og bør være forsiktig med bruk av noen av oljene. Hvis man er i tvil, bør man prøve ut oljen på et lite område av huden og vente i 24 timer for å se om det blir reaksjon.  Bruk ikke overdosering, til massasje anbefalte hun 1– 6 dråper til 10 ml vegetabilsk basisolje, det er som regel passende.  Vi fikk også tips om ulike oljers anvendelse.

Etter et spennende foredrag, ble gevinstene trukket, og mange fikk med fine ting hjem etter en hyggelig kveld.
ref. Solveig
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Vårens  møter

Lage salve og blomsterolje
mandag 30/3-09 kl. 18.00


Møtet finner sted på Halden vgs. avd. Porsnes  og 
det er Inger M. Theodorsen fra Østfold Urtelag  som skal demonstrere hvordan dette gjøres. Hun driver egne kurs i nettopp dette, så det er mulig å lære mer hvis man synes det er interessant. På forhånd vet vi svært lite om remediene hun bruker, så det er bare å møte opp og se hva hun kan trylle fram.
Hun har også med en del ferdige produktet for salg.
Vi satser på servering og loddsalg og alle er velkomne til å ta med en liten gevinst.



Salg av spesielle sommerblomster
 onsdag 6/5-09 

	I år som i fjor inviterer Anne-Lise Lyseto oss hjem til seg på Grantoppen for at vi skal kunne kjøpe sommerblomster, som hun har dyrket til inntekt for et hjelpeprosjekt i Hvite- Russland. Vi som besøkte henne i fjor, anbefaler dere andre å ta turen til henne og om ikke annet for å beundre den flotte hagen. Plantene hun selger er bl.a. hengepetunia og hengelobelia og en del spesielle  sommerblomster.
Hvis noen ønsker seg stauder, er det lurt å ringe henne (tlf. 69191050) noen dager i forveien og event. snakke om dette.
Hun har mange slag, og deler dem gjerne.
De som skal handle, må ha med kasse/eske å ha blomstene i. 
Anne-Lise har åpen hage fra kl. 18.00 og utover kvelden.
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Tur til Mjærum Gård i Hobøl
tirsdag 12/5-09

Dette begynner å bli tradisjonelt, men det er fordi vi er veldig fornøyd med plantene til Janne Moen.
I år tar vi denne turen før 17. mai, så kan vi kanskje sikre oss de beste og kraftigste  tomatplantene og urtene.
Vi reiser i privatbiler fra parkeringsplassen ved Tistasenteret mot Høvleriet  kl. 16.30
Hver og en tar med egen mat og vi spiser sammen i Jannes vakre hage. Om du ikke skal handle noe særlig, er det verdt å være med for å oppleve alle de fantastiske blomsterbedene hennes !
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Tur til Borgarsyssel 
tirsdag 16/6-09

Vi har bestilt en guide som vil vise oss urtehagen , kirken og event. middelalderkultur på museet i ca. 1 time

Vi reiser sammen i biler fra parkeringsplassen ved Tistasenteret mot Høvleriet kl. 17.00

Vi satser på at denne nesten midtsommerkvelden blir vakker og vi serverer neslesuppe og urtebrød på en egnet uteplass . 
Ta med kopp, skje og egen drikke.

Guidingen koster 40,- pr. pers og vi spleiser på skyssen. 

						
		
Sommertur til Syd-Koster
lørdag 8/8-09

Dette blir en heldagstur med mulighet for overnatting,  som starter med privatbiler  fra vår faste park.plass ved Tistasenteret   kl. 8.00.Vi satser på en  ferge fra 
 Strømstad kl. 10.00
Hver tar med niste til ett måltid.
Vi skal ha en guidet sykkeltur  der vi skal titte på ”det synliga och usynliga” i landskapet - historie, kultur, fiskarbondens liv, växter, geologi och djur och vad den nya Nationalparken innebär.” 
Kl. 13.30 kommer vi til Kosters Trädgårdar der vi får omvisning og deretter økologisk lunsj-bufe.
Tidspunkt for hjemreise avhenger litt av været, og vi har faktisk sjekket opp overnattingstilbud,  hvis noen ønsker det.  Frist for påmelding til turen er 16/6 til Evy 69192011 eller Helga  69196130 
Vi kommer til å snakke mer om denne turen på møtene i våres. Sykkelguidingen koster 160,- pr. pers og lunsjen koster 150,-  Trädgårds-guidingen sponser klubben.
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Fellesmøte med Hagelaget
tirsdag 15/9-09

Vi er invitert og  kveldens tema er ”Nyttevekster fra egen hage: Hvordan utnytte ressursene?” 
Det er mateksperten Kurt Ørås, som alle haldensere burde kjenne, som er hovedpersonen denne kvelden. Han har sikkert masse å lære bort når det gjelder matlaging , og han vil fortelle om lokale matvarer. 
Møtet finner sted på Porsnes kl. 19.00
Her er servering og utlodning. Ta gjerne med en gevinst.
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MEDLEMSKONTINGENT

kr. 100,- for enkeltmedlem og 
kr. 150,- for familiemedlemskap
Betalingsfrist: 1. april 2009 til konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen




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



OPPSKRIFTER 

Kyllingwok til 20 personer:
2,5 kg ris
3 kg kyllingfileter
4 kg grønnsaker: gulrøtter, brokkoli, purre sukkererter, løk, paprika, søt paprika
Hvitløk
Sukkerkulør
Mais- eller rapsolje
Thai sweet chilisaus
Maggi soya saus
Knorr smakstilsetting Hat Nen Tu Thit
Hvit pepper

Tillaging
Ris kokes for seg.
Skjærer opp kyllingfiletene i cm-tykke strimler, skjærer gulrøter og paprika i strimler, løken i båter, brokkoli i halve buketter.  
Kyllingbitene stekes i panne med: mye oppvarmet olje, løkbåter av en stor løk, opphakket en hvitløk, 4 barneskjeer sukker, 6 barneskjeer salt, 3 barneskjeer Knorr, sukkerkulør, hvit pepper, litt soya.
Grønnsakene i blanding stekes i panne (relativt sterk strøm på panna) med mye oppvarmet olje + hvitløk + 3 barneskjeer Knorr.
Alt blandes i en stor wok og stekes under lokk i 10 – 15 minutter.


Urtepannekaker

400 g  Sopp 
200 g  Fenalår, spekeskinke e.l 
100 g  Mandelflak 
6 dl  Melk 
2 1/2 dl  Hvetemel 
3  Egg 
3 ss  Friske urter 
1/2 ts  Salt 
1 ss  Olje til steking 
Smør/olje til steking 
Assortert salat   

Hell hvetemel i en bolle. Visp sammen egg, melk og bland det gradvis inn i melet. Rør godt til røren er glatt og uten klumper. Rør til slutt inn salt og hakkede urter. Bruk krydderurter som f.eks. rosmarin, basilikum, timian - gjerne en blanding.
La røren stå og svelle i ca. 1/2 time før pannekakene stekes.
Fres soppen i olje til den blir gyllen. Fordel den på pannekakene som rulles sammen med noen skiver av fenalår. Dryss over mandelflak.
Server pannekakene med en frisk salat
 


VARMENDE VINTERDRIKK
 – god forkjølelsesdrikk!

Eplejuice – varmes opp sammen med urtene i ca 5 min.
Salvie
Fersk ingefær
Søtes med litt honning, brunt sukker e.l 


Potetform med løk og frukt 6 porsjoner

6-8  store poteter
3	 løk
10	hvitløkfedd 
2	epler
6	ferske fiken
!50g  kantarell (andre soppslag)
2 dl   olivenolje
Frisk timian, rosmarin og laurbærblad (etter ønske og smak)
Salt og pepper. 

Skrell poteter, løk og hvitløk. 
Skjær poteter og løk i mindre biter
Legg poteter, løk og hele hvitløkfedd i en stor form,
hell over olivenolje og bland godt.
Sett formen i ovnen på 225 grader i ca. 30 min.
til alt har fått en fin farge, og er nesten mørt.
Dryss på salt og pepper, legg epler i biter, halve fiken og kantareller.
Dryss  på krydderurter og laurbærblad, hell over litt olivenolje igjen.
Stek videre i ca. 15 min. til potetene er helt møre.    


Eple – og potetgrateng  4 porsjoner  

500 g melne poteter
3 epler
1 løk
2 ss smør
Salt og pepper etter smak
2½ dl matfløte
3 dl reven hvitost

Still stekeovnen på 200 grader. Skrell potetene og skjær dem i skiver. Vask eplene og skrell dem, skjær i båter. Skrell løk og del i halve ringer.
Smør en ildfast form og fordel poteter, epler og løk lagvis i formen. Dryss salt og pepper mellom lagene. Hell over matfløte og dryss over reven hvitost. Stek på nederste rille i ovnen, ca. 40 min. Server gratengen rykende varm med tilbehør som noen skinkeskiver – event. røkte pølser, grønn salat og frisk frukt/bær.




			

			

