1



 LØPSTIKKA
Årgang 10	                    Organ for Urteklubben Borago                     Nr. 3 – oktober 2007
Red. Evy Hoell tlf. 69192011                                             Hjemmesideadresse: http://home.halden.net/borago
                                                                                                                E-postadresse: borago@halden.net


	

2



Kjære urtevenner!

Høsten er over oss, og med det høstprogrammet.  Det har allerede startet opp, og flere av oss har vært med både på sensommertur til Sverige og sopptur på Hov.  I denne avisa gir vi dere først et tilbakeblikk med referat fra våre utflukter vår og tidlig høst, og informerer så om det videre programmet.
 

REFERAT FRA
MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED HAGELAGET
17/4-07
Dette møtet var i regi av hagelaget i Halden og temaet denne kvelden var ”Hvordan skape et vakkert utemiljø”. Det var uvanlig mange som møtte opp denne gangen, og flere menn enn normalt. Fra Borago var det ca. 15 medlemmer tilstede.
Det var anleggsgartner Tore D. Karlsen fra firmaet ”Maskin - og Utemiljø” i Mysen som var selve fagmannen. Han hadde en bildeserie fra gårdsplasser /hager han hadde anlagt. Her var mye flott i masse steinvarianter og lyssettinger. Det ble imidlertid en del reaksjoner da det kom fram at all granitten var importert!
Han viste eksempler på bl.a. kantløsninger, belegg, murer, trapper og fontene-anlegg. Enkle fossefall til hagebruk kunne lett monteres og kostet ca. 5000,- i materialer. Han presiserte også viktigheten av frostfritt 40cm ved anlegg av belegnings-stein. Det var mange som fikk nye ideer til sine hager og han inviterte alle interesserte til en utstilling av hageanleggsutstyr i Trøgstadveien 82 ved Momarken. 
Dessuten har han egen hjemmeside på 
http://www.tore-d-carlsen.com	

                                                                                           

REFERAT   FRA 
”UT PÅ SANKETUR”
15/5-07

Løpstikka annonserte ”Sanketur” 15/5.07 og 15 – 20 interesserte møtte opp i foajeen på Høyskolesenteret på Remmen.  Vi traff biolog og lektor Marit Eriksen, som vi også hadde en tur sammen med i fjor, i Festningen.
Vi fikk vi en visning i Høyskolens bibliotek, en plakat-ustilling i anledning av feiringen av at det er 300 år siden Carl von Linnes fødsel.  Linne var svensk lege, zoolog og botaniker.  Han var født i Småland, men bodde sitt voksne liv i Uppsala og Hammarby.  Han overtok forvaltningen av den botaniske hage i Uppsala hvor han laget sitt senere så berømte system for bestemmelse av planter, dvs. korte og klare artsbeskrivelser og et system for bestemmelse av plantearter og slekter.  Fortsatt er hans system i bruk.
Etter det tok vi turen ned i Remmendalen hvor vi så på vekstene og fikk navnsatt planter vi fant og vi fikk også noen tips om anvendelse av spiselige urter.  Det er mye vekster i Remmendalen, og vi snakket bl.a. om Skogsivaks, Mjødurt, Strutsevinge (bregne), Vendelrot, Rallarrose/Tjæreblom, Maigull og mange andre.
Vi fikk anbefaling på bøker, bl.a. heftet om Folkemedisin i Østfold av Rekhborn-Kjennerud og Ole Aarbo Høg: Våre medisinske planter (1984/85, Det beste) og Klaus Høiland og Inger Nordahl: Kinabark og Kjerringrokk.  
I. Henriksson, som i mange år drev urtehagen i Dals-Rostok, har gitt ut mange bøker, bl.a. om Trolldomsplanter.

Det bar gjennom Remmendalen og til hagen på Rød Herregård, hvor det var gjort i stand kveldskos med olivenbrød og supper: Brenneslesuppe og karvekålsuppe.  Vi frammøtte hadde en fin kveld.

REFERAT FRA 
HANDLETUR TIL PÅLSRUD
5/6-07
Det var 20 personer som møtte opp på parkeringsplassen mellom Høvleriet og Tistasenteret hvorfra vi i privatbiler kjørte til Pålsrud Urtegård i Rygge.  Der ble vi tatt imot av Anne Sofie Larsen.   Hun fortalte litt om Rygge, bl.a. Værne kloster – eneste kloster i Østfold, og om andre kjente steder i Rygge: den nye flyplassen og Røds Hotell med Rosehage.  Det finnes flere store gods, bl.a. Evje og Karlsberg.  Hun fortalte at det var 14.000 innbyggere i Rygge.

Vi vandret gjennom skogen og forbi et lite tjern, Damtjern.  Langs stien var skilter med visdomsord og dikt av kjente diktere.  Urtehagen begynte hun å opparbeide fra 1985 og den inneholder mange forskjellige vekster.  Alle plantene hennes er til medisin, duft, mat og planter i tidligere tider forbundet med overtro.  Av de litt mer sjeldne som vokste der og som hun fortalte om, var Brokebladet oregano, Tysk estragon, Madam Scheens oregano, Bjørnerot (brukes istedenfor persille), Muskatsalvie, Engsalvie og Reinrot (ginsenglignende virkning, vokser i Sibir) og Amerikansk edelmynte (som skal være veldig god).  Hun fortalte også om Myske som tørket og knust i sengehalmen gir godlukt og Såpeurt som gav såpevirkning når en vasket seg i uttrekk fra rota.  Andre sjeldne urter er bl.a. Lakrisrot og Sibirsk gressløk.  Morgenduggen i Marikåpen trodde man var helsebringende fordi den klarte vokse fra sjøkanten og helt høyt til fjells.  Hun hadde et eget bed for ulike myntsorter: Åkermynte kaltes ”vondt i hodet-gress”, og skal være virkningsfull for hodesmerter.  Ananasmynte og spearmint – smaker amerikansk tyggegummi og også Eau-de-cologne-mynte forefantes.

Hun hadde også en innhegning med giftige urter: Solblom, Pioner, Storhjelm (giftigst i Europa) og Moses brennende busk.

Vi ble invitert på et måltid te/kaffe og hjemmebakt kringle ved paviljongen i urtehagen, og etterpå gikk turen tilbake til gårdstunet hvor vi kunne handle urteplanter fra drivhus og/eller foredlede varer, bl.a. sennep og marmelade fra stabburet.


REFERAT FRA 
SENSOMMERTUR  TIL SVERIGE
25/8-07
Teoretisk klarte vi å fylle en hel buss med medlemmer pluss en del bekjente, men i praksis var det noen få ledige seter av totalt 44, da vi dro fra Halden denne lørdags morgen kl.8.00
Sjåføren var hyggelig og grei, men hadde litt problemer med å finne fram til Gustav Adolfs Torg ved hjelp av sin GPS. Vi skulle besøke Kronhusboderna som er blitt et aktivitetssenter rundt det gamle Kronhuset fra midten av 1600 tallet, som i dag er en stor konsertsal. Vi hadde gjort avtale med en glassblåser som holdt til i Glashyttan og han blåste bl.a. noen flotte snegler for oss. Det var veldig fascinerende å se på, men siden vi sliter så mye med snegler i hagene våre, så valgte vi heller blå glasskuler til vindusdekorasjon hjemme. En Choklad & karamellbutik fikk masse besøk, og det ble handlet store mengder hjemmelaget sjokolade, karameller og diverse annet smågodt. Vi tittet også innom en Guldsmedja, og der var flotte varer, men ingen aktivitet.
Derimot ventet Mia Bäck i Krukmakeriet på oss, og hun dreide kopper som en lek. Vi fikk en leksjon i diverse dreiematerialer og hadde en hyggelig stund der. Og det var selvfølgelig mange fristende produkter som en del av oss bare måtte ha med hjem. 
På stedet var det også et Urmakeri  og en Lanthandel, dessuten en Cafe og konditori som hadde god hjemmelaget mat, men en morsk innehaverske !
Så gikk turen videre med buss til Botaniska Trädgården. Vi hadde beregnet ½ time til denne forflyttingen, som bare var noen kilometer, men sjåføren hadde store problemer med å finne korteste vei, så vi fikk en ufrivillig sightseeing i området.
Så innenfor porten til Trädgården sto guidene Salme Andersson og hennes venninne og trippet utålmodige etter å komme i gang, og de syntes vår avsatte time til omvisning var alt for lite. Det forsto vi også ganske raskt, for denne Trädgården er utrolig stor og interessant, og vi fikk et lite inntrykk av hva den rommer og kommer helt sikkert tilbake hit igjen. Ekstra imponerende nå var den lange gaten med blomstrende georginer i alle fasonger og farger, og alle staudene som sto i full prakt. Ørtagården som ble anlagt i 2000, inneholdt både gamle krydder-klassikere og medisinvekster, og var et pent anlegg på høyden.
Vi gikk gjennom en skog med bare rhododendron og vi kan vel tenke oss hvordan det ser ut der i begynnelsen av juni?
Etter mange vakre inntrykk havnet vi på restauranten på stedet, og tok en bedre middag. Ved utgangen måtte vi innom butikken, der de hadde noe for enhver smak ! Vi anbefaler alle som ikke var med på denne turen, om å avlegge stedet en visitt. Vi var hjemme ca. kl . 20.00 som avtalt.    
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REFERAT   FRA
SOPPTUR PÅ HOV
11/9-07

Nesten 20 kvinner og menn var møtt fram for å gå urtelagets tradisjonelle september-skogtur.  Frammøte var ved Folkvang, men derfra samlet vi oss i færre biler og kjørte i kortesje inn til en speidereid gapahuk i Hovsfjellet.  Det var sopp og tyttebær vi lette etter, med ikke altfor stort håp om å bære oss skakke på slike rikdommer idet det er meldt om lite sopp i skogene nå.  Vi fant noe, men aktivister i styret hadde forutsatt at det kunne bli magert utbytte og hadde tømt fryseboksen.  Så da vi kom tilbake til utgangspunktet etter å ha saumfart skogen, var grillen varm og panner og woker bugnet av smakfulle soppretter.  Olivenbrød manglet heller ikke, slik at det ble magemette for alle.  Kaffe var kokt, og kake til kaffen ble også tryllet fram.  Vi hadde fått samlet noen spiselige og noen uspiselige sopper på turen vår, og de ble vist fram slik at vi kunne dra lærdom.
En trivelig samling hvor leder henledet oppmerksomheten vår på videre høstarrangementer.
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HØSTENS PROGRAM


TUR TIL ”DEN BLINDE KU” PÅ ÅS
10/10.07

NB! Endret tidspunkt til onsdag 10/10.07!!!

Denne turen ble annonsert i mai.  Turen gjorde vi også i mai 2004, men utfra ønske fra flere, gjentar vi besøket.
Innehaver Inger Skjervold Rosenfeldt har etablert gårdsmeieri og gårdsbutikk, og vi vil komme til et anlegg bestående av vinterhage med tropiske palmer  og utfra dette forskjellige drivhus / avdelinger bygget i rosett.  Det er gårdsbutikk, og drivhus som selskapslokale, kro og kafe bl.a.  Innehaveren driver ysting i stor skala og har bl.a. overtatt driften av et nedlagt Tine-meieri i Ryfylke.  Men der drives også andre prosjekter: hun har et eget patentert opplegg for dyrking av gourmetsopp.
Vi får servering, det koster kr 140,- pr. person for mat.  Det er gårdsbutikk der.
Vi møtes på parkeringsplassen v/Tistasenteret (mot Hølveriet) og kjører sammen i biler.

NB, NB! Merk tidspunkt og klokkeslett kl. 16.30 
Påmelding innen fredag 5/10 til: 
Helga, tlf. 69 196130 eller 97649745 eller til 
Anne Britt, tlf. 91703740
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ÅRSMØTE
20/11 KL. 18.00
Møtet holdes på Porsnes (før ”Novembersprell”).


Dagsorden:
	Åpning

Valg av dirigent og sekretær
Årsberetning
Revidert regnskap
Valg
Forslag til styret.  Forslag må meldes til leder innen 6/11.
	Eventuel



”NOVEMBERSPRELL”
FELLESMØTE MED HAGELAGET
20/11-07

Det er urteklubben som står for denne kvelden, og Inger Lise Østmoe kommer og holder foredrag for oss.  Hun var hos oss for to år siden og fortalte om utradisjonelle matsprell i Moder naturs innholdsrike spiskammer!  Hun står bak pionerforetaket Norsopp AS på Hellerudsletta utenfor Oslo.  Siden 1993 har Østmoe  jobbet med å organisere og sette i system innsamling av skogssopp i Norge, foruten foredling og salg.  Hun holder foredrag om sopp og ville vekster, samt nyutvikler oppskrifter for mer tidsmessig bruk av råvarene.  Du har kanskje hørt henne sammen med Kari Bay Haugen og Anne Siri Brandrud i radioserier, og hun har også skrevet bøker om emnet.  

Det blir loddsalg, så ta gjerne med en gevinst.
Det blir også salg av Østmoes produkter.
Dette møtet blir omtalt i Halden Arbeiderblad 
Og finner sted på Porsnes kl. 19.00.


		



























JULEMØTE
4/12 KL. 19.00


Møtet holdes i Herregårdskroa (tidligere Fjøskafeen på Rød).

Det blir foredrag også denne kvelden.
Østfold Bygdekvinnelag er utgiver av en bok om: ”Drikke fra Østfold før og nå.  Oppskrifter, tradisjoner og viser.”  Liv Stadshaug fra bokkomiteen kommer og forteller om hvordan boka ble til, innsamlingen av oppskrifter og om drikker som er omskrevet i boka.  Kan hende blir det anekdoter og kan hende også en ”drikkevise” å høre, idet det også medfølger boka en CD med drikkeviser fra Østfold.

Vi får servert juletallerken som koster kr.200,- Drikke og kaffe kan kjøpes.
Det blir allsang til trekkspillmusikk.

Påmelding til Helga: 69 196130 eller 97649745 eller Anne Britt 91703740     






