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Kjære Urtevenner !
Denne Løpstikka inneholder resten av programmet i år og har også opplysninger om årsmøtet og julebordet med dato for påmelding. 
Siden aroniabuskene har røde blader og masse svarte bær akkurat nå, så videresender vi et par gode oppskrifter på denne vitaminkilden ! Så kom dere ut og plukk !
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Ref.fra formiddagstur til Skriverøya
torsdag 1/10-2015

Åtte turglade kvinner samkjørte til Ystehede, gjennom et pent boligstrøk på toppen og parkerte ved Hv-huset.  Derfra gikk turen til fots ned bakken og forbi et nytt område med 31 nye tomter med god utsikt over Ringdalsfjorden og innseilinga til Halden.  På Skriverøya fulgte vi stier under ledelse av Evy. På veien oppover passerte vi grunnmuren som står igjen etter en stor arbeidsbrakke . Vi gikk deretter ned mot fjorden og så på rester,- kran og brygge,-  etter utskiping av steinblokker. Imidlertid hadde Evy på ingen måte full kontroll over skravlete og soppsøkende damer, idet noen kom på avveier og måtte hjelpes tilbake på den rette sti. Velforeningen på Ystehede har laget en flott raste-bålplass ved en historisk ”redutt ”fra 1718 og der traff vi 4 karer fra Idd - og Enningdalen historielag, som felte osper i dette området på dugnad. Vi fikk en rask info om stedet og ytterligere opplysninger kunne vi selv lese på flott nyoppsatt skilt. Etter å ha passert en bronsegravrøys videre på stien, ble nista fortært i nydelig vær og med flott utsikt over fjorden og over til svenskelandet, hvor flere kunne peke ut kjente steder.  
Tilbake ble vi ledet på nye stier og kom forbi det store granittuttaksområdet, og der var drifta i full gang.  Noen valgte å avslutte turen da vi kom til bilene, mens over halve turlaget fortsatte å nyte høstværet,- og 3 av dem ble til og med fristet til en dukkert på badeplassen.  På hjemturen ble det plukket litt sopp og de fikk også med seg inntrykk fra Velodromen.   En nydelig høstdag!
Ref. Solveig 

Formiddagstur Kyststien mellom Isebakke og Svinesund onsdag 14/10-2015

Akkurat denne turen henger litt i løse lufta, fordi det er elgjakt. Solveig vil sjekke med grunneier om området er klarert for turgåere. Hvis det ikke er klart, så går turen et annet sted som vi tar på sparket. Vi møtes uansett for felleskjøring på parkeringen hos Rimi på Brødløs kl. 10.00 eller ved Berglyhallen kl. 10.15. Der bestemmer vi ruta. Mat og drikke medtas. 
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Besøk i Svinesundhagen
 torsdag 15/10-2015

Kai Husaas som eier og driver dette stedet, tar oss imot kl.17.00 i salgsrommet. Merk tidspunkt ! De som ønsker felleskjøring, møter hos Rimi på Brødløs kl. 16.30.  Husaas vil fortelle historikk om stedet, epledyrking og sorter. Kanskje får vi også se juiceproduksjon. Vi regner med at det blir mulighet for å handle både epler og juice. Det kan være lurt å ta med en liten campingstol. Styret stiller med eplekake og kaffe og mulig vi tar en kjapp utlodning på stedet. 
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Etiopiakveld i Kafeen til Solveig
torsdag 12/11-2015

Har du hørt om injera, dorowat, berbere og tella ? Vera Fosser mimrer om familiens år i Etiopia med bilder, historier og litt etiopiske smaksprøver. Møtet starter kl. 18.30 og det blir utlodning. Hyggelig hvis du tar med en gevinst og gjerne en venninne.



Årsmøte og julebord 
torsdag 3/12-2015

Årsmøtet starter kl. 18.00 og vi håper så mange som mulig kommer til dette. NB ! saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende før 15/11-15
Stedet er ”Den gamle kommandant” på Festningen og vi håper det kan bli hyggelig i spesielle lokaler og utradisjonell julemat. Selve julebordet starter umiddelbart etter årsmøtet. 
Menyen er som følger :
 Ved ankomst: Julegløgg med hjemmelagde pepperkaker, blåmuggost og ripsgele. 
Juletallerken:
lefserull m/ gravet laks, rømme, dill og grov sennep
Pepperstekt ribbe med eplekompott
Medisterboller med surkål på pinne
Dadler surret i bacon
Kyllingbryst med appelsin, karve og stangselleri
 Dessert: Riskrem i krumkake. Serveres med kirsebærsaus. Inkl. er kaffe med påfyll.
 
Avtalen med musikerne Helga og Thore er i boks. De stiller med trekkspillene sine, så vi skal få litt julestemning.
Det blir utlodning av et par flasker med god julegløgg og noen småting til.
Kuvertprisen er egentlig kr.375,- men styret har bestemt at medlemsprisen er kr. 300,- og ikke-medlemmer betaler full pris. 
Kasserer ønsker at vi betaler inn på forhånd, så dette skal skje til kto. 1030.07.01014 og merkes med tekst "Julebord" og navnet ditt.
 Påmeldingsfrist er 15/11, og det er fullt mulig å ha med en venn eller venninne. Send e-post til evy@hoell.no eller sms til Evys mob. 93646436 





 



Strømstad bad og mat 
torsdag 10/12-2015 

Denne avslappende førjulsturen er blitt en tradisjon for enkelte av medlemmene, og vi ønsker at flere skal bli med oss. Opplegget er vanligvis bading på Strømstad Bad, en god lunsj på et eller annet spisested og litt handling (ikke den store julehandelen) i rolige former. Vi møtes på Svinesundparken kl. 10.00 og kjører sammen.  
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Oppskrifter


Svartsurbær ( aronia) -gele fra Solveig
500 g aroniabær NB ! Har hatt en frostnatt i frysern
2 dl vann
1 bit kanelstang
2,5 dl sukker
2 ts certo syltepulver
½ ts sitronsyre
1 ts vaniljesukker
Skyll bærene og legg dem i en kjele sammen med vann og kanelstang. La bærene koke på svak varme under lokk i 20 minutter. Sil fra bærene og klem safta godt ut. Tilsett sukkeret og rør til det smelter. Rør ut certo og sitronsyren i litt av safta og bland det i safta i kjelen. La det koke i 5 minutter. Ta opp kanelstanga og rør inn vaniljesukker. Hell geleen på varme, steriliserte glass og sett på lokk. 

Svartsurbær ( aronia)- syltetøy fra Oddlaug
1 kg bær
1 dl vann
2 epler i biter ( eller flere)
5 hg syltesukker ( eller farin pluss et par ts med syltepulver)
Kanel og sitronsaft etter smak ( kok gjerne med kanelstang fra starten)
1 dl calvados ( kan sløyfes)
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MEDLEMSKONTINGENT

kr. 150,- for enkeltmedlem og 
kr. 200,- for familiemedlemskap
konto 1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen


















