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Kjære urtevenner!
Vi er allerede et stykke inn i oktober og har lagt bak oss en måned med høsting av sopp, frø og frukter. Vi har hatt fine, klare dager med flotte  høstfarger og sevfølgelig også skikkelig ruskevær. Det er jo nettopp denne forandringen i vær som gjør det spennende å bo her i landet . Den første frostnatta  kommer allikevel som en overraskelse hvert år, og alltid er det noen av sommerblomstene våre som får en litt for brå og tidlig død.
Vi har allerede startet på høstprogrammet med en tur til ”Gresskar-folket” i Torsnes og har 3 møter igjen på denne siden av jul. Håper dere finner noe av interesse her.
Siden vi har et godt samarbeid med Hagelaget, vil vi oppfordre dere til å bli med på deres studiering med tema ”Krydderplanter” som starter 22/10-08 på Porsnes. Flere opplysninger om dette kan fåes hos Kjell Haugset, tlf 69180433 eller via E-post khaugset@frisurf.no
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REFERAT  FRA  BOTANISK HAGE
LØRDAG  24/5-2008

Vi reiste av gårde med Slettevold busselskap fra parkeringen ved Høvleriet kl. 8.00 lørdag morgen.  Vi var 25 som møtte opp, og avgangen med blikk for Botanisk Hage i Oslo gikk greit.  Bussen vi fikk, var i to etasjer, og noen av oss fikk den fine utsikten fra høyden som ekstra luksus.  Det var bestilt omvisning kl. 10.00, og vel framme ventet to guider på oss.  Vi gikk en flott tur rundt i hagen som var delt opp i mange tema.  Bl.a. var vi i  Oldemors hage, Rhododendron-hagen, Fjellhagen, Barokkhagen, Urtehagen, Korshagen, Kjøkken-hagen, Lysthagen og Lønneavdelingen.  Vi fikk vite navnet på mange sjeldne planter og se mange vakre sådanne.    

Det var en fin opplevelse.  Dessverre var det yr i lufta og kaldt, så da runden var gjort, smakte det godt med vafler og kaffe i kafeen i fløyen på Tøyen Hovedgård.  
Turen gikk videre med bussen til Ås stasjon, en stasjonsbygning som drives som et fellesskap mellom kunstforeningen i Ås og ASVO som driver kafeen.   Vi fikk servert en lunsjrett og kjøpte drikke etter behag.  I lokalene inntil var det utstilling av applikasjonsbilder og håndtverksskap, noe som  var et syn for øyet.
Så bar det til Mjærum Gård i Hobøl, hvor vi har vært flere ganger før.  Der var det plantesalg av sommer-planter, stauder og urter, og bagasjerommet i bussen var ganske fullt da vi tok på hjemtur.
Tilbake i Halden var vi før tiden, det kalde været får ta skylden, ellers hadde det nok vært mer spasering i den frodige botaniske hagen.  Vi som hadde vært med, hadde en flott tur, og vi retter en takk til sjåføren som tok oss både trygt og behagelig fram og tilbake.
Ref. Solveig
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REFERAT FRA TUR TIL LYNGTOPPEN 
18/6-2008

Et 20-talls kvinner og menn møttes ved Risum videregående skoles parkeringsplass og samkjørte til Aspedammen og videre inn til en parkering nær Ånerød, hvor det var lettgått turløype til Lyngtoppen, villmarkskoia til Vera og Erling Fosser.  Borago-klubben har vært der en gang før, og i gjesteboka fant vi at det var 4 år siden.
Vera ønsket oss velkommen, og Erling fortalte om villmarkskoias tilblivelse og om stedet for øvrig, stedet der Karl VIIs soldater på en av sine angrepsraider mot Halden, hadde sin farled tvers over.  Koia er jo fantastisk og verdt noen ord, skjønt ord kan ikke beskrive den.  Den ligger nesten skjult i terrenget ved at den er bygd opp med naturstein og med torvtak, og de bakre vegger utgjøres av en fjellkløft.  Terrenget og naturen er godt utnyttet ved at koia er prydet innvendig med naturens luner og krummelurer, og i groper og skråninger i terrenget vokste nytteplanter.  Og peisen som troner 
midt i hytta, er severdig i seg selv.  Hytta er stor, og rommet alle oss besøkende.

Vera fortalte om bakgrunnen for navnet Lyngtoppen, og om hva lyng betydde og kunne brukes til.  Hun fortalte bl.a. at røsslyng er valgt til Norges nasjonalblomst og at den kan bli opptil 50 år gammel.  Vi fikk også vite at røsslyng er et eldgammelt middel mot urinveisproblemer og at røsslyng-te inntatt om kvelden kan brukes som innsovningsmiddel.  

Fra invitasjonen til dagen visste vi at Vera ville fortelle litt om urter på sprit, og at de som ville kunne få anledning til å lage en pors-dram.  En tur i hyttas nærområder ga rikelig pors til alle.  Vera hadde også rikt utvalg i bøker om tema, og kunne anbefale oss lektyre.  Hun fortalte om pors og hun ga råd og vink om hvordan få til god snaps og likør.  

Om pors fortalte hun bl.a. at den er en vanlig plante her i landet.  Fra gammelt av er den en nytteplante, bl.a. skal den være effektiv mot veggdyr, møll og annet utøy/mygg.  Før i tiden ble den brukt som luftrenser og godlukt på utedoene, og holdt fluene borte.  Den regnes som meget god fargeplante som gir en riktig pen gulfarge.  At Pors har vært en godt kjent og velaktet plante, vitner mange stedsnavn i Norge om, for eksempel Porsgrunn.  I gammel-nordisk tid bruktes pors til ølbrygging, men ble erstattet av humle som man mente var finere og ga mindre hodepine.  Pors kan da også brukes som krydder i likør og ikke minst i brennevin.  Snapsen blir en vakker gul-brun drikk og smaker skogstjern, fikk vi vite.  Resultatet av krydring med porsblader blir en drikk som man kjenner seg ”forflyttet til bekker, myrer eller sjøer der porsen dufter sterkt i vårens tussmørke”. 

Vi fikk også servering som opptil flere hadde bidratt med: rundstykker, kake og kaffe, og jammen fikk vi skje-smake på pors-snaps!

Utlodning var det også, og før de fleste tok på hjemvei, leste Vera dikt for oss.  Siden det nesten var midtsommer, var det lyst og fint å finne vegen hjem.  Noen ble litt lenger, og de fikk høre natteravnen før kvelden tok til ende.                   
Ref. Solveig
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REFERAT FRA TUR TIL TORSNES OG GRESSKAR-EKTEPARET   11/9-2008

Vi var 16 deltagere som satte oss i privatbiler og kjørte til Torsnes for å besøke Gresskar-ekteparet  Inger-Johanne og Arne Ulfseng i Torsnes.  Det var Evy som hadde hørt om dem på et innslag på lokal-TV, og på vår forespørsel ville de gjerne at vi skulle komme dit og se de enorme gresskarvekstene deres.  Og vi ble ikke skuffet, gresskar i ulike sorter og størrelser var å se til vår store beundring.

Vi fikk også omvisning i drivhuset som lå lunt og sydvendt, hvor de dyrker spennende planter, sjeldne gresskar og også vin-druer.

Vi fikk høre om dyrking av squash, gresskar og kalabast men mest om gresskar,  og vi fikk høre om ulike gresskarsorter med ulike lagringstider.  

De har dyrket gresskar i 7 år, og hadde derfor mye erfaring å høste av, og de anbefalte oss hvis vi selv skal dyrke:  Så inne før 10. – 17. mai.  La stå varmt, gjerne 24 grader.  Spirer etter 3 dager.  Utsettes etter at nattetemperaturen er over 10 grander.  Gjødsel: mye.  Jordsmonn: løs, luftig jord.

De anbefalte oss sterkt å bruke et jordborr, ”Skurupsborren”, som vi kan borre hull i jorda med og kaste vårt husholdningsavfall i.  Det gir god jordkompost og luftig jord som er god for gresskar og også andre vekster.  For å lese om ”Skurupsborren” – gå inn på nettstedet  Skurupsborren.se, og les mer!
  
Vi ble også invitert inn i det kjølige været, og fikk sitte ned og smake gresskarmuffins og -sveler til kaffen.  De bodde i et herlig hus med mange gamle, flotte gjenstander.  Til slutt kjøpte vi begeistrede deltagere med oss gresskar hjem,-  til mos, til spagetti, til lykter og til pynt.  En riktig spennende kveld!

Om noen gresskarsorter og anvendelse:
Mest anvendte gresskar var sorten ”Hokkaido”, lagres ved romtemperatur, kan lagres til desember/januar.
”Trombosino” er lys i kjøttet, hadde lang lagringstid, gjerne til jul.
”Trombosino Micro”, et lite gresskar, anbefaling å dele i to, ta vekk frø og bake i ovnen i ¼ time.
”Earley Butter” – kjempefin.  Bakes i ovnen.
”Serpente di Sicilia” – lang og tynn – skrell, skjær i tynne skiver til salat (slangeagurkaktig)
”Spagetti-gresskar” – brukes til å lage gresskar-spagetti.

Gresskarene inneholder karoten og gresskar med rødt kjøtt er rike på antioksydanter.  Ved bruk av gresskar får en saftighet inn i maten.
Ulik anvendelse: til baking i ovn, til mos og til bakverk: muffins, sveler, pannekaker.  
 Oppskrift på ovnsrett av Hokkaido gresskar:  Skjær gresskaret med skallet på opp i biter og charlottløk legges i ildfast form, chilisaus, salt, litt fløte, baconbiter rå oppklippet over, stekes i 200 grader i ½ time.
Til wok anbefales Hokkaido eller squash.
Mos: for å få til mos, skrubbes gresskaret (Hokkaido). Kast frø.  Skjære kjøttet med skallet i  1 ½ cm biter og koke med litt vann i ca. ¼ time.   Hell av vannet.  Stampes.  Mosen kan brukes i andre matretter og i bakevarer, eks. muffins, sveler og den kan fryses.  
Lag spagetti av gresskarsorten som heter ”Spagetti-gresskar”: 
Del i to, ta ut frø og kok resten i ¼ time.  Ta ut innholdet i skallhalvdelene, det blir strimler som spagetti.  Brukes som spagetti eller som surkål
Ratattuie: Gresskar, løk, selleri og paprika.
Gresskar er kjempefint til spedbarnmat
Frøene kan brukes, vaskes, tørke og legge på rist i ovn til videre tørking til snacks.

Hvor vi kan få kjøpt frø?  Impecta Fröer.

Inger Johanne og Arne Ulfseng gir i disse dager ut bok om gresskar-dyrking og tillaging.  Bokens tittel: antagelig: ”Gresskar – en ny smak.”
Vi som var med på denne turen, fikk noen oppskrifter, og disse finnes på hjemmesida til Borago. 
De anbefalte også boken: ”En smak av Østfold” utgiver Tom Helgesen.                     
      Ref. Solveig
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VIDERE HØSTENS PROGRAM

VIETNAMESISK  MATGLEDE-KVELD
ONSDAG 22/10-2008 kl. 19.00

Vi møtes i Frivillighetssentralens lokaler hvor vi har fått låne kjøkkenet. Vi har forespurt Anh Dang om å hjelpe oss og lage vietnamesisk mat, og er blitt lovet hjelp til å lage wok.  Vi oppfordrer alle til å ta med skjærebrett og kniv, og møte opp!

Dette er en oppfølger av fjorårets mat-lage-kveld på samme sted, - da var det Isolda Sonishvili fra Georgia som lagde Adjapsandali med oss. Det var en veldig lærerik og hyggelig kveld, så nå må man kjenne sin besøkelsestid. Akkurat denne kvelden kommer ikke tilbake!  
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FELLESMØTE MED HAGELAGET
18/11-2008

Det er urteklubben som står for denne kvelden, og vi har fått tak i en dame fra Fredrikstad ved navn Camilla Bjørnson, som driver med noe så spennende som ”Bachs blomsterterapi ”.               For dere som bruker nettet, er det masse å finne om dette temaet bl.a.på : www.bachblomsterterapi.se
Det dreier seg kort fortalt om et healingsystem med blomsterdråper. Kveldens foredragsholder er en bachs-terapeut som kan behandle mennesker og dyr med gode resultater og uten unødige bieffekter. Vi får vite litt om hvordan behandlinger foregår utfra forskjellige symtomer  og hvor lett det er å bruke blomsterdråper, og hvilken positiv forandring vi kan vente oss når vi bruker blomster-essensene.

Ellers på møtet blir det servert mat og drikke og det blir selvfølgelig utlodning. Fint om dere tar med en gevinst – det gir flere penger i kassa til nye foredragsholdere.

Dette møtet skal etter planen bli omtalt i Halden Arbeiderblad , men starter  kl. 19.00 på Porsnes.
Ta gjerne med bekjente !
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ÅRSMØTE  /  JULEMØTE
2/12 – 2008 KL. 18.00


Møtet holdes i Søylegården i Svenskegata.
Vi starter med årsmøte kl. 18.00 og fortsetter  på det vi kaller julemøte fortløpende etterpå.

Dagsorden for Årsmøtet :
	Åpning

Valg av dirigent og sekretær
Årsberetning
Revidert regnskap
Valg
Forslag til styret.  Forslag må meldes til leder innen 18/11.
Eventuelt

Vi har bestilt juletallerken som koster kr.295,- 
Drikke og kaffe kan kjøpes og det blir tradisjonelt litt jule-allsang til trekkspillmusikk.

Etterpå kan vi slappe av, mens Sissel Herft som driver med aromaterapi, skal fortelle oss litt om dette.

Det blir utlodning og det er mulig å ha med en liten ”julepakke” som gevinst. 

Påmelding til Helga: 69 196130 eller 97649745 eller Anne Britt 91703740  18/11-08

OPPSKRIFTER


Syltede gresskar

I forbindelse med ”Gresskar-turen” kom  Marie  med en oppskrift på syltede gresskar som hun mener vi bør prøve :

 Kok en lake av vann, hvit pepper, eddik, sukker, dill, ingefærkuler og sennepsfrø. Ha små biter av gresskar oppi og la dem koke til de er møre. Fyll dem på glass eller noe annet. 

Man kan også koke bitte små biter av gresskar som man tørker etterpå, og bruker som sukat. Iflg .Marie blir de ”gørgode” å ha i boller.





































Oste-eplekake

I disse epletider er det godt å få en ny oppskrift, - denne er nesten til selskap :

125 g. smør
2 dl sukker
Rør dette til lett og luftig i miksmasteren og tilsett :

2 ts kanel
3 egg
2 epler (som rives i det grove på rivjernet)
2 dl. hvetemel
1 ½ ts. bakepulver

Det tørre som tilsettes, røres inn med slikkepott.
Formen må smøres og være strødd. 
Stekes ved 175 grader ca. 40 min.

Glasur :
250 g naturell kremost
1 dl melis
1 ts vaniljesukker

Røres sammen, og tas på kaka når den er kald. Pyntes med oppskjærte eplebiter som er dyppet i sitronsaft for ikke å bli brune. Disse legges pent oppå kaka.
 
























 


 



































