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Kjære urtevenner! 
Noe er helt sikkert ! At våren er i anmasj og at vi som er glade i hage, blomster og urter har mye å  se fram til. 
Styret i Urteklubben har hatt årets første styremøte og har laget et program som vi håper faller i smak. Det blir litt reising ut av Halden, men det er vel bare sunt å se seg litt rundt ?
Sommeravslutningen i fjor var på Lyngtoppen hos Vera, mens vi i år har planer om en heldagstur til Vestfold. Dette koster noen kroner for hver enkelt, selv om klubben sponser en del. Men hyggelig er det å være sammen med likesinnede !
Nytt av året er at vi arrangerer felles gå-turer noen onsdags formiddager.
Ta gjerne med en venninne eller venn på møter og turer - vi har plass til flere !

Denne Løpstikka inneholder følgende :


	Ref.fra møter høsten 2010
	Møter / turer vår og sommer  2011
	Medlemskontingent 2011
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Referat fra sopptur
 13/9-10


Da vi hadde Ninni Christiansen fra soppforeningen på besøk i okt-09,  ga vi uttrykk for at vi ønsket en årlig tur med dem. Det ble ikke samme året, men 13/9-10 avtalte vi å ta en kveldstur sammen  Vi møttes ved parkeringsplassen til Fresenius/ Kabi på Remmen kl.17.30 og soppforeningen stilte med 3 sterke representanter- Ninni Chistiansen, Eva Weme  og Marit Eriksen. Oppmøtet fra urteklubben var 

også bra og været var det aller beste. Allerede etter få meter inni skogen dukket det opp noen champignoner. Damene fra soppforeningen hadde kurver med småkurver oppi, og plukket både spiselige og farlige sopper. Vi ble veiledet gjennom skogen og fant masse rart, som senere ble nøye gjennomgått , - ingen fikk gå hjem med giftige sopper i kurven ! Siden vi var midtveis i september, ble det tidlig mørkt og vi måtte avslutte sankingen ved 20-tida.
Takk til damene i soppforeningen for en lærerik tur. 
Ref. Evy
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Referat fra Eplefestivalen på Kirkeøy
26/9-10

Noen hardføre medlemmer av Borago tok på stillongsen og dro av gårde til Eplefestivalen den 26/9.  Jammen var været kaldt!  Men så kom vi til en trivelig festival med hyggelige mennesker og epler til å  se - og smake på.  Vi fikk se eplesaftpressing til 5-liters kanner og smake ulike eplesorter.  Lokal husflid ble også solgt.  Utstilling av potetsorter, sopparter, blomster og andre vekster.   Dessuten var det husdyr å se, rasehøns i alle størrelser, farger og fasonger.  Eplekake-kaféen var populær denne kalde septemberdagen, og der var salg av kaffe og valgfrie stykker fra minimum 50 eplekaker.  Hvaler er jo i seg selv en tur verdt, og dette ble en fin anledning til å både bese seg og smake på øyas goder.
Ref. Solveig
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Referat fra Toscana-kveld i Rokke
21/10-10

Mange tok turen for å høre Tollef Lund fra Tjøme fortelle og vise bilder om Toscana: ”En reise i natur og kultur”.  Vera Fosser ønsket velkommen til kvelden, som sto i Italias tegn.  Hun fortalte at Tollef Lund er leder i Hagelaget på Tjøme, og at han liker å reise og  formidle fra reisene.  Han selv kunne bekrefte det, og han hadde med lysbildeserier fra det toscanske landskap, fra byer som klorer seg fast i fjellsidene eller på fjelltoppene, fra nydelig, enkel, lokale matretter og ikke minst fra oliventre-lunder.  Vi så bilder fra smale, slyngete veier hvor sypresser sto som alléer eller veier hvor fargeglade blomster prydet vegkantene.  Han var spesielt betatt av landskapet, de åpne åsene og det bølgete landskapet.  Han gav også en muntlig ”smakebit” på toscansk mat, slik at vi alle fikk reisefeber.  Til den toscanske maten, som ofte var enkel men med rikelig olivenolje og gode grønnsaker, smaker det fortreffelig med gode viner, kunne han fortelle, og anbefalte heller en smak av dyre viner enn mengder av billige.  Han ga også et tilbakeblikk på Toscanas historie, og vi fikk med gode ideer for opphold.  Firenze, kanskje den største byen i Toscana, var også tydelig verdt et besøk, noe noen i forsamlingen, som hadde vært der, kunne bekrefte.  Som takk fikk han bl.a. med seg ”Østfolds vin”, eplesaft fra Svinesundhagen.
Etter foredraget var det servering av Italienske retter: Fersk pasta med kjøttsaus og olivenbrød, samtidig som det ble tid til prat og loddsalg med mange fine gevinster.

Ref. Solveig
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Referat fra Fellesmøtet med hagelaget om
 ”Edle Dråper” 15/11-10

Et tyvetalls medlemmer i Borago og Hagelaget hadde møtt opp på ”Tirsdagskafeen” i Rokke for å høre Svein Halvorsen, ansatt i Vinmonopolet, Fredrikstad, fortelle om ”Edle dråper”.  Vi fikk høre at det fantes 2000 forskjellige merker av viner og brennevin på polet.   Han kunne også fortelle at destillasjonsapparatet ikke har utviklet seg, systemet har vært det samme siden tidligere tider.  Men den aller første måten å få alkohol på, var å holde saueull over en dampende kjele sats, hvoretter saueulla kunne vris slik at en fikk ut alkohol (med sauesmak!).  Han fortalte om munker og kloster som destillerte og laget uttrekk av urter og sprit, bl.a. er Benedictiner (inneholder 140 forskjellige urter) kjent fra denne tiden.  Nederlenderne klarte å lage en sprit med medisinske egenskaper god mot gikt: Genever, og den er gjort på einerbær.  Lenger fram i tiden ble spriten framstilt på bakgrunn av Vin fraktet til England fra Vinland.  Idet den ofte ble dårlig i frakten, bestemte man å tørke inn vinen før frakt for så å spe den ut til vin igjen når den var vel fremkommet.  Men mye av den edle fraktvaren endte nok aldri som vin igjen.

Man må skille ekte brennevin (eks. whisky) og aromatisk brennevin.  Den ekte tar smak av destillater,  mens aromatisk er laget av nøytralt brennevin tilsatt aromatiske stoffer (maserat) + vann.   Maseratet ble fremstilt av krydder og urter lagt i sprit.  Etter en spennende innføring i de ”Edle dråpers” historie og framstilling, ble det også mulighet til smaksprøver.

I pausen ble det budt på ost og kjeks, mens alle hadde med medbrakt drikke.  Loddsalg ble det også, og finne gevinster fant sin eier.  Alt i alt et interessant og trivelig møte.
Ref.Solveig
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Referat fra årsmøte og juleavslutning 9/12-10


27 medlemmer var møtt opp til årsmøte og juleavslutning på ”Spisekroken” i Borgermestergården.  Stedet er en Italiensk restaurant, og det var italiensk (jule)mat som vi skulle samle oss om etter årsmøtet.

Årsmøte:

 Åpning.  Leder åpnet møtet og ønsket velkommen

Til å lede årsmøtet ble leder valgt og til å skrive referat ble valgt sekretæren ved akklamasjon.

Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og godkjent ved akklamasjon.

Valg: 
Resultatet av valget:
Leder: 		Evy Hoell gjenvalgt for 1 år
Sekretær: 	Solveig Mellevold gjenvalgt for 2 år
Kasserer: 	Anne Britt Samuelsen, gjenstår i 1 år
Styremedlem: 	Vera Fosser, gjenvalgt for 2 år
Styremedlem: 	Oddlaug Fagerhøi gjenstår 1 år
Styremedlem: 	Else-Marit Tvete Pettersen gjenst.1 år
Vara: 		Marit Wøyen gjenvalgt for 2 år

Revisor: 	Bjørg Bekkevold, valgt for 2 år

Valgkomite: 	Anne Lise Lyseto  gjenstår 1 år 
Valgkomite: 	Oddlaug Fagerhøi gjenvalgt for 2 år

Idet styrets sammensetning forblir som ved forrige valg, ber leder medlemmer som er interessert i å delta i styret,  om og gi beskjed.

Årsmøtet ble hevet.

Etter årsmøtet ble det bordsete på langbord og innehaveren gav oss en oversikt over hva vi skulle få og spise: Italiensk tapas, som inneholdt mange eksotiske ingredienser.  Vi kunne gå langs buféen og ta til oss så mye vi ville av det huset hadde å by på.   Vi bespiste oss til trekkspillmusikk av Helga Løwengreen og Tore Gretland, som tradisjonen har vært noen år nå.  Prat ble det også tid til, samt allsang fra sanghefter underholderne hadde med seg.

Nok en hyggelig kveld 
Ref. Solveig
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Vårens  møter

”Urter til mat” 
mandag 28/3-11

Møtet holdes i Tirsdagskafeen til Solveig kl. 18.30, og de som ønsker det, kan møte ved Høvleriet for felleskjøring kl.18.00 Hvis noen vil plukkes opp på Brødløs, så ta kontakt med Evy, tlf 93646436. Denne kvelden får vi besøk av Anne Sofie Larsen fra Pålsrud Gård i Larkollen. Hun har vært hos oss et par ganger tidligere, men styret har funnet ut at hun har mer å lære bort. Vi serverer løpstikkesuppe og olivenbrød og satser på en god utlodning. Ta gjerne med gevinst.
Kveldens foredragsholder forteller selv hva denne kvelden skal inneholde :
Jeg tar for meg litt generelt om urter aller først. Tar også med meg et dikt eller to. Utvalgte fire urteplanter under dette emne er: Agurkurt, Løk, Løpstikke og Sitronmelisse. Jeg sier også noen ord om kornslag. Korn har jo stått sentralt i hverdagens kosthold før i tiden. Jeg tar også med meg kopier av en omtale jeg pleier å dele ut ang overnevnte planter. Kommer til å snakke om antioksidanter og urter. Siterer også fra en bok jeg har om de enkelte matslags innvirkning på helsa vår.
Selvsagt kan dere bare spørre om andre planter også. Jeg tror nok jeg skal kunne svare ang de aller fleste. Noen erfaringer ang bruk av urter i og på mat tar jeg også med til slutt.
Har også med noen av varene for ev salg.
Gleder meg og håper at vi alle får en trivelig kveld!
Hilsen Anne Sofie Larsen
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Møte med utenlandsk mat 
onsdag 27/4-11

Tradisjonen tro må vi utvide horisonten på utenlandske  matretter  i urteklubben.  Denne gang er det en gresk rett som står på programmet – nemlig spinat-pai og kokken heter Sophia Pippa Stranger. Hun vil fortelle hva hun gjør mens hun lager paien, som deretter skal spises på stedet. Sophia er fra Hellas og kan veldig mye om mattradisjoner i dette landet og vil gjerne dele kunnskap med oss. 
En ekstra overraskelse kan kanskje bli en serie med bilder fra Hellas.
Møtet holdes i kafeen til Solveig i Rokke, med start kl. 18.30 og vi kan kjøre felles fra Høvleriet og Brødløs til samme tidspunkt som på forrige møte.

Ta gjerne med en liten gevinst til utlodning.
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Tur til Pålsrud Gård i Larkollen 
torsdag 19/5-11

For å bryte en tradisjon, reiser vi nå til Larkollen istedenfor Hobøl. De som kommer til å savne turen til Janne Moens utsalg, kan jo ta en egen tur dit, - veien bør være kjent.
Anne Sofie Larsen starter sitt sommersalg 20/5 og vi har fått lov til å komme kvelden før,  og hun lover at tomatplanter og en del annet skal være klart til dette.

Vi reiser i privatbiler fra parkeringsplassen ved Tistasenteret mot Høvleriet  kl. 16.30 og spleiser på bensinutgifter.

Hver og en tar med egen mat som vi spiser et sted i Anne Sofies parkanlegg. Hun har egen hjemmeside, og den er verdt et besøk : www.urtehagen.no
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Heldagstur til Vestfold
lørdag  18/6-11

Vi har leid en buss fra Tøckfors, og denne henter oss på parkeringsplassen ved Tistasenteret mot Høvleriet kl. 8.00 denne lørdags morgen og skal være tilbake på samme sted kl.20.00
Hovedmålet denne dagen er å komme til Auen Gård i Siljan, Telemark og hjemmesiden deres er  www.auen-urtegard.no
Vi kjører Moss-Horten og har avtalt å være på Auen kl.11.00 Der vil vi få en omvisning i hagen og deretter en times foredrag om å lage en urtehage. Mat som leveres på stedet er valgfritt : Kjærlighetssuppe eller Gresk salat.

Neste stopp på turen er Staudegården Ranveig Haugen. Hjemmeadressen er www.staudegaarden.no og stedet er ikke langt fra Horten. Her har vi bedt om omvisning fra kl. 15.00
Gården stenger kl.17.00 på lørdager, så da setter vi nesa hjemover.
Det blir muligheter for handling av planter på begge steder, og om vi må ha mat en gang til i løpet av ettermiddagen, så finner vi et sted til dette. 

Som tidligere sommer turer, så sponser klubben reiseutgiftene, - dette kan bli totalt ca. 7000,- inkl. ferjebilletter.


Medlemmene må selv betale omvisning på Auen kr.80,- pluss foredrag kr. 50,- pluss suppe/salat 75,- og event. kake/kaffe kr.45,-. Dette skulle bli kr. 230,- pr. person 
Hva resten av turen skal koste, er opptil deg selv, hvor mye du handler og spiser for øvrig.
Det er som nevnt 32 plasser i bussen og det hadde vært hyggelig om bussen ble full.  Hvis det blir ledige plasser, så  oppfordrer vi medlemmene til å ta med en venninnne eller venn og vedkommende må betale 100,- reiseutgifter i tillegg   ( eller melde seg inn i klubben)

Bindende påmelding  innen 18.5 til Solveig 69193217 eller Evy 93646436
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Vandreturer i Halden og omegn

Vi hører stadig om vennegjenger og grupper innen foreninger som går formiddagsturer på ukedager. Medlemmer av Urteklubben kunne også gjøre det ? Har du lyst til å delta i en turgruppe i klubben, så kan du sende mailadressen din til evy@hoell.no og derved bli informert når vi skal på tur og hvor. Dette er ingen bindende påmelding, men det er greit å kunne gi opplysninger og spesielt beskjeder på kort varsel ang. event. endringer til dem det gjelder .
Vi har i første omgang tenkt oss på tur onsdagene 23/3, 13/4 og 4/5.
Vi møtes kl.10.00 og regner med å være tilbake ca. kl.14.00.
Det legges opp til gåtur i vanlig tempo, med et mål for turen og en hvilpause. Ta med mat og drikke .

23/3 er frammøtested :Tirsdagskafeen til Solveig i Rokke 
Turen går til Mellevold-hytta.

Opplysninger om neste tur, sendes på e-post til dem som har melder sin interesse, og vi håper mange blir med på dette.
Hilsen Solveig og Evy 


MEDLEMSKONTINGENT

kr. 100,- for enkeltmedlem og 
kr. 150,- for familiemedlemskap
Betalingsfrist: 1. april 2011 til konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen

@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til medlemmer som oppgir sin e-postadresse til evy@hoell.no" evy@hoell.no






			

			

