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Kjære urtevenner!
Da høstens Løpstikke skulle ut i fjor, skrev jeg at vi hadde  fine, klare dager med flotte høstfarger og hadde lagt bak oss en måned med høsting av sopp, bær og frukter. Det betyr at akkurat nå er vi midt oppi denne travle høstingen og fargene er ikke kommet på plass. Men rognebæra er røde og mange, så enten blir det mye eller lite snø- derom strides de lærde.
Vi i styret har nå klekket ut et program for høsten og vi håper det faller i smak. Når vi leser referatene fra vårens møter og turer, så har oppslutningen vært bra. Denne gangen starter vi med medlemsmøtene først og tar referatene til slutt. Men ikke hopp over dem av den grunn !
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FELLESMØTE MED HAGELAGET 
15/9-2009

Vi er invitert og  kveldens  tema er : ”Nyttevekster fra egen hage. Hvordan utnytte ressursene?” 
Det er mat-eksperten 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.





MEDLEMSMØTE ”OM SOPP” 
13/10-2009

Denne kvelden vies sopp, og kanskje spesielt traktkantarell- siden det er den som er lettest å finne på denne tiden. Lederen for Halden sopp og nyttevekstforening, Ninni C. Christiansen, stiller som fagkyndig og vil fortelle litt om sopp og formidle noen oppskrifter. Serveringen vil være preget av sopp og stedet vi skal hygge oss sammen, er Solveigs nyåpnede kafe på Mellevold i Rokke. For de som ikke vet veien, så har vi fellestransport fra parkeringen på Tistasenteret mot Høvleriet kl. 18.00 og møtet starter 18.30. Husk utlodning 
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BIER,_BLOMSTER OG HONNING 
17/11-2009

Vi har fått tak i en lokal honningprodusent som heter Knut Heje, og han vil fortelle oss om dette fantastiske natur-fenomenet som han jobber med. Alle som kommer vil bli fasinert over det de hører og kanskje begynne å spise honning fra denne dag. Møtet holdes på Porsnes og starter kl. 19.00 Vi har invitert Hagelaget til dette møtet, siden blomster er en viktig faktor i dette samspillet.
Mest sannsynlig blir det mulig å få en grovbrød-skive med honning og brunost, men vi har også kaker. Dessuten er det som vanlig utlodning.





ÅRSMØTE OG JULEBORD
3/12-2009

I år har vi leid BUA på Sørbrøden denne torsdagskvelden, og vi starter kl. 18.00 med årsmøte. Siden det er et stykke fra byen og kanskje tvil om veien, så har vi felleskjøring fra Tistasenteret mot Høvleriet kl. 17.30 for de som ønsker det.
Kl. 19.00 serveres julemiddag til kr. 250,- for medlemmer, - event. drikke må hvermann betale selv. Det er fullt mulig å ta med en venn eller venninne, og for dem er prisen kr. 275,-
Vi har planer om litt underholdning, men dette må forbli en hemmelighet. 
Vi må ha en påmelding til Evy :69192011 eller Marit: 69181118 innen 13.10

NB ! saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende før 17.11-09
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REFERAT FRA MØTET OM OLJER OG SALVER AV URTER 
30/3-2009

20 deltagere hadde møtt fram til spennende møte på Porsnes. Inger M. Theodorsen fra Østfold urtelag og holder kurs i hvordan man lager blomsterolje, tinktur og salver.  Hun har egen urtegård og lager bl.a. oljer og salver for salg.  Hun demonstrerte og forklarte for oss hvordan vi kan lage oljer og salver selv, og hadde med ingredienser til demonstra-sjonen.
Kokeplate, kjele og glass med lavendelblomster kom fram og påfylt olje ble det kokt opp.
Etterpå lærte vi å lage blomstersalve, ved at blomsteroljen gjennomgikk en prosess, den ble kokt opp og tilsatt ulike ingredienser (se nedenfor).  De interesserte fikk også anledning til å kjøpe oljer og salver hun hadde laget, og som er nyttige for ulike helsemessige formål (se nedenfor).

Etter timelang koking og forklaring og svar på spørsmål, ble det tid for kaffe og kaker, det var loddsalg og mange gevinster.

Oppskriften på Blomsterolje:
Bruk gjerne 1 liters Norgesglass, ¾ fullt med tørkede lavendelblomster (beregn 300 – 500 gram blomster pr. liter olje).  Mange andre blomster kan også brukes, de har ulike helbredende virkninger,  se nedenfor.  Blomstene må plukkes og kokes daglig.
Oljer hun bruker: rapsolje, (ikke solsikkeolje), mandelolje (lukter best, men er dyr og holder ikke så lenge).  Kaldpresset olivenolje er best, den er mest motstandsdyktig mot harskning.  
Norgesglasset fylles opp med olje.  Skru på lokk.  Det skal nå gjennomgå en varmeprosess ved at det står i vannbad og la vannet koke opp, holde det på kokepunkt i 10 minutter.  Oljen varmes da opp til 60 grader og ikke mer enn 70 grader, da kan en drepe virkestoffet.  Skru av lokket og la det stå til vannet er kjølig.  Sett lokket på og sett glasset i solvindu i lys/sollys i 10 – 14 dager (kan stå i inntil 3 uker).  Ristes hver dag.  Etter 10 – 14 dager er olja ferdig som basis.  Blomstene siles fra.  Man kan legge på  på nye blomster og gjenta kokingen hvis en vil ha ekstra sterk / virksom olje med dobbel effekt.

Eksempler på planter som kan brukes til helsebringende salver: 
Vassarve  - eksemsalve, minst like effektiv som ringblomst.
Groblad er betennelseshemmende.
Ryllik er sårsalve + hjelpsom ved hemorider.
Furunåler – furunålsbad mot revmatiske smerter.
Johannesurt – antidepressiv-middel.  Johannesurtoljer kan også drikkes.  Virker på helvetsild (Bruk ikke Johannesurt hvis en går på blodfortynnende medisin)
Arnika (solblom) for sår som ikke vil gro og blåmerker.
Trollhassel (barken)
Stemor / natt-og-dag - mykgjør huden.
Ringblomst (bruk bare de gule kronbladene) er sårlegende, god ved eksem, psoriasis, atopisk eksem, fotsopp.  Av ringblomst kan også lages te-uttrekk til å vaske med.  Brukes innvortes mot katarr.
Legeveronica – til såromslag

Tinktur:
1 l Norgesglass fylles ¾ med friske ringblomst-kronblader (300 gram) eller ½ med tørkede.  Fyll på sprit (Vodka 45 – 60%).  Sett glasset i mørkt skap i 4 – 6 dager.  Sil fra blomstene, da har du tinktur.

Salve:
½ liter blomsterolje, eks. ringblomstolje siles.  Has i stålkjele eller bolle, ikke aluminium.  Varmes opp i vannbad sammen med 75g bivoksplater (kan kjøpes på Honningsentralen på Kløfta).  Sett plata på fullt, olje + bivoks skal smelte sammen ved ca. 60 grader.  Bruk teknisk termometer.  Når ingrediensene er smeltet og rørt sammen, ta ut av vannbad og rør kontinuerlig til innholdet holder 37 grader.  Rør bare med sola eller i 8-tall.  NB!  Dette er håndarbeid.  Pass på så du ikke pisker luft inn.   Bruk blomstertinktur (se over) som konserverings-middel. Til slutt kan en ha i eterisk olje, eks. lavendel-eterisk-olje (kjøpes på apotek).  Aloe-Vera-gele kan også brukes.  NB! riktig rekkefølge: Først Aloe-Vera, så tinktur / sprituttrekk, så eterisk olje.
Til ½ liter salve: 70 ml. tinktur og 140 dråper eterisk lavendelolje.  Når man har i tinktur + eterisk olje, kan salven stå varmt.  Ellers må den oppbevares kaldt.  Hvis du har i Aloe Vera, ha i ca. ½ tube, ca. 75 ml.  Ha i dette først, så tinktur og så eterisk olje.   Kan ha salva i 3 år hvis kald oppbevaring
NB!  Renslighet.  La glasset stå i stekeovn i 1 time for desinfeksjon før de fylles med olje.

Oppskriften kan brukes på hvilken som helst urt til salve.  Hvis du vil lage krem, tilsett lanolin.
Ref. Solveig
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REFERAT FRA VÅRTUR TIL 
MJÆRUM GÅRD I HOBØL 
12/5-2009

Det er blitt tradisjon å besøke dette stedet. I fire fulle biler la vi i vei fra Høvleritomta presis kl. 16.30 
Det var et drøyt stykke kjøring, men med erfarne sjåfører gikk det knirkefritt.  Vi hadde samling på Magnus Gjestegård for å kjøre i kortesje derfra, slik at alle skulle finne fram.

Alle hadde med niste, og vel framme, ble det avtalt at alle skulle spise medbrakt før vi gav oss til å saumfare drivhusene, og det gikk greit å følge dette oppsatte programmet, på én nær!  Så var det fritt til å gå rundt og titte og ta med seg.  Det var et vell av sommerblomster, stauder, ett-årige og hage-nytteplanter i tre drivhus samt at det var fullt på alle ute-benker.  Alt var navnet, og det var gitt informasjon om hvert enkelt planteslag på store plakater.  Jeg tror nok alle vi besøkende fikk med oss mange papirposer med stauder, og ved oppgjørets time tror jeg nok vi la igjen etter oss en liten slant.

Det hørte også med til programmet å ta en spasertur i hagen, noe vi hadde fått lov til.  Den var ubeskrivelig flott!  Vår beundring er stor for hvordan Janne Moen greier med alt, med busker, stein-blomsterbedd, dekorasjoner og dam-arrangement.  De har også rukket med å restaurere en vegg til på huset, men vi forstår det blir lite tid til annet enn hage og drivhus på denne tiden av året.
En fin og nyttig opplevelses-tur!
Ref. Solveig
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REFERAT FRA TUR TIL BORGARSYSSEL    16/6-2009


Vi var 17 personer som ønsket omvisning i urtehagen og kirken på Borgarsyssel.  Det ble en minnerik kveld, idet vi ble tatt imot på en måte som i høyeste grad er en urteklubb verdig.  Mali Gundersen, som har vært faglig leder på museet gjennom 30 år, har viet interesse spesielt for urtehagen og hun viste oss rundt, forklarte og fortalte.  Urtehagen er en gammel klosterhage.  De urtene som munkene dyrket der, finnes det en fortegnelse over og Mali Gundersen har jobbet med å få tilbake alle urtene som opprinnelig vokste i munkenes klosterhage.  Vår andre guide, Linda Pedersen, fortalte oss om St. Niclaskirken som var bygd etter middelalder-byggeskikk og satt opp i 1930, akkurat 900 år etter at Olav den Hellige bygde Mariakirken, og vi fikk høre at Mariakirken forsvant i Sarpefossen sammen med et stort jordras i 1702.  Vi ble fortalt at Krusifikset, som ligger i glassmonter i kirken, kom tilbake til Sarpsborg og kirken i 2000, på merkelig måte.  Døpefonten er i kleberstein og er fra 11 – 1200-tallet og laget her i Viken.
 
Vi fikk også, på forespørsel fra en av deltagerne, se innom utstillingen til Lise Skjåk Bræk . Fantastiske festdrakter i flotte silkestoffer, bunadsinspirerte.  Draktene bar flotte navn som ”I rosens navn” og ”The Lady of Gobelin”.  En utstiling der kunder kan ta seg ut sin festdrakt og bestille.  

Våre guider hadde på egen fritid laget løpstikke-suppe til oss, som vi fikk spise i storsalen i den nylig oppsatte Vegnerbrakka, som sto på Sundløkke (der Sandesundbrua er nå).  Tømmeret til brakka ble av våkne mennesker tatt vare på og lagret, og hell gjorde at museet fikk penger til å sette det opp.  Brakka er innredet med to arbeiderleiligheter fra henholdsvis 1850 og 1950, samt at det var laget en storsal med stort kjøkken.  Og vi ble benket rundt langbordet, og fikk enda mer historie samt løpstikkesuppe-oppskrift.  Vi selv hadde også med Oddlaug sin løpstikkesuppe, og sammen med olivenbrød ble det et fortreffelig måltid.

En utrolig kveld som overgikk våre forventninger og mye mer enn den guide-timen vi hadde bestilt.  Vi sender en stor takk til Mali og Linda!

Vi gir nedenunder noen smakebiter på hva vi fikk vite om urtene i Klosterhagen,  - det var en blanding av krydderurter og medisinurter.  En viten som menneskene på den tiden levde etter og brukte.  Vi tar med tre ulike oppskrifter på løpstikkesuppe, to som har stått skrevet i Løpstikka tidligere samt oppskriften på suppa vi fikk servert av Mali Gundersen.  To oppskrifter på Olivenbrød følger også.

Om urtene: 
	Løpstikke er kjærlighetsurten.  Den er lett å dyrke og kan brukes i salat og supper.  Det sies at den beskytter mot huggorm. 

Svaleurten er giftig.  Den ble kokt i kopperkjele med honning – mot øyekatarr. 
Bulmeurt – ved å brenne den blir folk ruset.  Ble brukt til bedøvelse ved amputasjoner.
Kvann – påbudt å ha kvannehage, den er en helnorsk grønnsak.  Mye C-vitaminer.
Basilikum: i Østen en plante som har med døden å gjøre.  Også kjærlighetsurt.
	Ryllik – hindrer rynker.

Takløk – beskytter mot brann.  Hvis man brenner seg på brennesle, ha på takløk.
Salvie – fin hvis man brenner seg på brennesle.  Det ble sagt at når salvien blomstrer, da bestemmer kona i familien.
Isop ble brukt til te
Pepperrot: Det ble sagt at hvis en gnir hendene med frøene så kan en ta i huggorm uten at den biter.
Mjødurt, fin mot lopper og lus
Matrem – mot migrene.  Overtro: Matrem kunne fortelle mannen om kvinnen han skal gifte seg med er jomfru.  Hvis hun nøs eller lot vannet etter å ha tygget litt, var hun ikke jomfru.
Skjermplanter er for fordøyelsen.
Betonie.  Hvis en la den i ring rundt huggormen så angrep huggormene hverandre og sloss til de døde.
Einer blandet med honning mot gikt.  
Barken på eika blandet med honning gjør samme virkning som einer.
Vaid – plantefarging, gir blå farge
Pors mot håravfall
Solvendel = solsikke: mot galskap  

Løpstikkesuppe I:
2 løk, 3ss hvetemel, 3 ss smør, 1 l vann, 2 hønsebuljong, 4 poteter (eller mer), 6 ss løpstikke, smør.
Løken skjæres opp og surres i smør i 5 minutter.  Ha i hvetemel.  Ha i 6 ss løpstikke.  Kok opp vann og ha i buljong.  Ha i de hele potetene, som kokes møre.  Ta stavmikser og mose dem.  Suppa er ferdig. 


Løpstikkesuppe II:
25 g smør, 2 middels store løker, finhakket, 500 g poteter, skrelt og skåret i terninger, 4 ss finhakket løpstikkeblader, 8,5 dl kylling- eller hønsebuljong, 3 dl melk eller 1 ½ dl fløte, revet muskatnøtt, salt og pepper.
Smelt smøret i en tykkbunnet kjele og fres løk og potet-terninger i 5 minutter til det er mykt.  Tilsett hakkede løpstikkeblader, og kok bladene i 1 minutt.  Hell i buljongen og kok opp.La småkoke på svak varme til potetene er møre (ca. 15 minutter).  Press suppen gjennom en sikt eller kjør den i hurtigmikser og hell over en klype muskat og varm opp.  Ikke koke! da skjærer den seg! Smak til med krydder.  Smaker deilig både varm og kald.  Server den pyntet med hakkede løpstikkeblader.


Løpstikkesuppe III:
1 løk, 2 ss smør, 200 g gulrøtter, 200 g poteter, 1 l kraft (vann og buljong), salt og pepper, 4 ss crème fraiche, 3 ss hakket løpstikke.
Smelt smøret i en kjele og tilsett løk i tynne skiver.  Fres forsiktig i 5 minutter.  Kok løk, gulrøtter og poteter i 30 minutter i kraften til de er møre.  Mos grønnsakene med purrepresse eller stavmikser og ha det opp i kjelen.  Varm suppen igjen, smak og rør i crème fraiche.  Tilsett hakket løpstikke og la suppen trekke i noen minutter.  Salt og pepper.



Focassia (Olivenbrød)
25 g gjør, 7 dl vann, 1,3-1,5 kg hvetemel, 2 ts salt, 1 dl god olivenolje, 2-3 ss tørket rosmarin, havsalt.  Stekes på 220 C i 30-35 min, + 5 min. på nederste rille.
Lag gjærdeig, elt deigen i 5 – 10 min og legg den tilbake i bakebollen godt fuktet med olivenolje.  Dekkes med klede og heves i 1 – 2 timer.  Ha deigen på bakebordet og elt inn tørket rosmarin.  Kjevl ut og legg på bakeplate, bruk bakepapir.  Dekk med klede og heves 40 – 50 min.  Lag groper med fingrene i brødet og dryss over havsalt (NB ikke for mye).  Stek brødet 30-35 min og så 5 min med døren åpen (sprø skorpe)

Focassia  olivenbrød
30g gjær, 3 dl lunkent vann, 1 ts sukker, 1 ts salt, 2 ss olivenolje, ca. 6,5 dl hvetemel, olivenolje til å smøre formen.  På deigen: ca 1 dl god olivenolje, 5 ts grovt havsalt.  Kvister fra frisk rosmarin eller noen ts. tørket.
Rør gjæren ut i litt av vannet.  Ha den i en matprosessor sammen med resten av vannet, sukker, salt og olivenolje.  Hel melet litt etter litt i blandingen til deigen former seg til en ball.  Sett deigen til heving under en plastpose eller kjøkkenhåndkle i 30 min.  Kjevle deigen ut til en 3 cm tykk leiv.  Legg den i en smurt liten langpanne eller på et brett og la den heve i 30 minutter til.  Lag deretter ”fingerhull” i deigen, hell over olivenoljen, strø på rikelig med havsalt og rosmarinkvister.  Stek brødet på 250 grader i 20 – 30 minutter.
Ref. Solveig
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REFERAT FRA TUR TIL SYD_KOSTER 
  8/8-2009

14 turdeltagere, hvorav 3 ungdommer fra Hvite-Russland som  var her bare på ferieopphold, reiste fra Høvleri-tomta i 3 privatbiler.  I Strømstad hadde vi god tid til båten som fraktet oss videre til Långegärde Brygga på Syd-Koster.  Vel ankommet dit, leide vi sykler og nøt medbrakt på fjellrabbene like ved.  Vi syklet til Kosters Trädgårdar hvor vi ble tatt imot av innehaversken Helena, som serverte  kaffe, te og kanelsnurrer  samtidig som hun fortalte om Syd-Koster:   Øya har 5 ”tettsteder”,  har 350 fastboende hvorav 18 skolebarn fram til 6. klasse og 20 barn i barnehagen. Og om sommeren blir øya befolket med 30.000 besøkende!  

Vi fikk også informasjon om en fin sykkelrute, hvorpå vi syklet og forsøkte å følge kartet, uten å lykkes helt.  Vi lyktes heller ikke med å besøke et keramikkverksted, som var stengt, men badestrender fant vi, og hev oss ut i det klare, blå vannet.  Og det ble flere strender og flere bad i løpet av dagen.  Vi syklet også til kirken og strevde oss opp til toppen av Valfjell, en fantastisk utsikt!  Turen gikk videre forbi kirkegården og videre til Ekenes Hotell.  Derfra syklet vi til Kilesands brygge, hvor neste bad fant sted.  Så korteste vei  tilbake til Kosters Trädgårdar, hvor vi fikk en aldeles nydelig økologisk lunsj.  Vertinnen Helena viste oss rundt i Trädgården,  hvor vi ble informert om økologisk dyrking av urter og grønnsaker og frukttrær.  Trädgården inneholdt alt av urter og grønnsaker, paprika m.m. og imponerte oss svært!  Helena fortalte at hagen i sin tid ble anlagt etter naturmetoden, hvor griser hadde bearbeidet jorda for å gjøre den god for dyrking.  Nå bruker de alt ugresset / avfallet fra urtegården til dyrking.  De legger det i hauger og året etter legger de på halm, hvorpå noen høner sto for gjødslingen.   Hønene var utegangere, også om høsten og hele vinteren, og bearbeidet jorda.  Eierne har også anlagt en dam for at hele økosystemet skulle fungere, og i dammen var det mange frosker som i parringstiden laget støy ved masse kvekking - noe barna som besøkte gården var veldig interessert i, fortalte Helene.  Hun mente at også froskene holdt bedene rene ved at de spiste sniler og annet utøy.  I Trädgårdens drivhus sto til vår overraskelse et fikentre, og vi fant også en moden fiken, som vi fikk smake på . Mektig imponerende!

Så ble det offisielle opplegget avsluttet, og de fleste reiste hjem.  Noen få ble igjen og tok et siste bad, før de i aftensolen satt og koste seg med litt vin, som en av deltagerne hadde med.  Det ble også høstet blæretang, som etter hjemkomst ble omgjort til suppe av en av deltagerne.  Suppen, har vi fått høre, smakte helt fortreffelig.
En skikkelig flott tur i et fantastisk vær!
Ref. Solveig  / Ragnhild




file_12.png

file_13.wmf





MEDLEMSKONTINGENT


En del medlemmer har sikkert glemt å betale kontingent dette året, så de vil motta en bankgiro fra kasserer Anne-Britt. Vi håper dere fortsatt støtter klubben, og deltar på de arrangementene som passer.
kr. 100,- for enkeltmedlem og 
kr. 150,- for familiemedlemskap
1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen
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@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til medlemmer som oppgir sin e-postadresse til ehoell@halden.net
































 


 



































