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Kjære urtevenner! 

Selv om sola fortsatt varmer, så er høsten i anmarsj. Badevannet begynner å bli kaldt og tomatene bruker lengre tid på å modnes – men vi som har druer i drivhuset og gråpærer i hagen, har mye å glede oss til i ukene framover. Og dere som ikke har verken druer eller pærer, kan jo høste sopp og nyper så mye dere bare lyster.
Vi kan også glede oss over å være sammen i urteklubben minst 5 ganger fram til jul, så noter datoene med en gang og møt opp !
Du må gjerne ta med en venninne eller venn - vi har plass til flere !



Denne Løpstikka inneholder følgende :

	Ref. fra møter våren 2010
	Møter / turer høsten 2010
	Medlemskontingent 2010
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Referat fra fellesmøte med Hagelaget
16/3-10


Hagelaget var ansvarlige for møtet og kveldens tema var hageplanlegging.  Etter at lederen hadde ønsket oss velkommen, foredro Johan Strand, som driver Strand hagedesign, om hageplanlegging og hagedesign generelt og litt spesielt om virksomhet firmaet hans driver.  Vi fikk se bilder av vellykkede hageprosjekt, og mange nyttige tips om utforming av hagen.  


Det viktige var å sette seg ned og tenke gjennom omtrent hvordan en vil ha det.  Han tipset om god og tydelig avgrensing innen hagen, om mystikk: 

dele hagen opp i rom ved murer, vegger, busker, bed, stier, plasser, trapper, da blir hagen mer interessant og brukbar.  

Dele opp slik at en ser deler av hagen, det gir interesse for å komme videre - det gjøre en nysgjerrig på å gå rundt å gjøre oppdagelser.  Det skal være noe for alle sanser: syn, lukt og lyd.  Og tips om å plante så tett at ugress ikke får sjanse!  Plante de høyeste plantene bak og lavere foran.  Tips om at det i hagen er noe å se og  oppleve ved alle årstider.  Knep for en interessant hage: hagerom, siktelinjer mot blikkfang, linjer, kanter og overganger.  Bruk diagonalen.  Store busker der en kommer inn, små lengre framme.  Sterke farger nær deg, blassere lenger unna.  Øke hagebredden ved tverrgående hekker.  Kontraster for å få mer spennende hage: farger – sol – skygge.  Mange små beplantninger gir rot, samle dem i grupper.  Brede stier og trapper: min. 140 for viktige stier, mindre viktige 90 cm.  Plant trær, det skaper atmosfære!  Det samme gjør gamle frukttrær.  Planter som lager grunnstrukturen er viktig.  

Han fortalte oss prinsipper for hagedesign: enkelhet, rytme, proporsjoner, balanse og blikkfang.  Han nevnte inngangspartiet som et viktig element: inn med vintergrønt og belysning.  Enda viktigere: uteplassene, som helst skal være flere, for morgenkaffe, soling, og kvelds-grillplassen.  Gjerne belysning på uteplassen, og gjerne koble verandaen med uteplassen.

Det finnes ulike typer hage: bondehage, romantisk hage, formelle hager, minimalistiske hager, grønn jungel, originale hager, moderne hager, velg hagestil etter husstil!

Bli kvitt ugresset og tenk langsiktig.  Noen planter vokser raskt og har kort livsløp, og vise versa.  Og så til slutt, tenk på: vakkert uten vedlikehold.  Hagedesign er ikke eksakt vitenskap, det dreier seg også om moter.  Råd om å leke seg i hagen, ikke ta alle regler for høytidelig!

Hagelagets mat-komite bød på velsmakende kaffe og kaker og under dette var det loddsalg og trekning.
Ref. Solveig
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Referat fra ”Vi lager vårruller”-møtet
12/4-10

20 kvinner møttes i Tirsdagskafeen i Rokke.  De ønsket å lære og lage Vårruller, en østens rett.  Vår lærer var Mai Tran, som tydelig kunne sitt fag.

Mai hadde kjøpt inn alt vi trengte for å lage denne retten, og hun hadde med alle tekniske og praktiske hjelpemidler som skulle til for at vi alle skulle få lage våre egne 20 ruller.  Vi kvinnet oss rundt bord og benker med våre fjøler og kniver, - og løk, gulrøtter og ferske (ukokte) scampi ble skårete smått opp og blandet i svinefarse.  Det ble krydret med salt, pepper og buljong, og så fikk vi utdelt rispapir, ”Filo” til å pakke deigen inn i.   Det ble  20 vårruller av hver porsjon, og de skulle kokes.  Frityrkokerne ble installert utendørs i en trillebår som bord, frityrolje helt i og strømmen satt  på, og raskt kokte de to første vårrull-porsjonene i hver sin kurv.  Etter litt fritering var det tid for å smake på vårruller samt ris, som var kokt i egen riskoker.  Dressing / sauser kom også til, og et riktig smakelig måltid ble det!
Det hørte med til kvelden noen tekniske problemer,  frityrkokeren måtte trilles gården rundt for å skaffe tilstrekkelig strøm, og da var trillebåren god å ha!

Stor takk til Mai, som ikke bare lærte oss vårrullenes hemmelighet, men også påtok seg å stå ute over frityrkokeren hele kvelden !

Utlodning ble det også, og mange fikk små gleder og hemmeligheter med seg hjem.  Som sagt, stor takk til Mai og for en hyggelig, aktiv kveld!

Her kommer oppskriften på vårruller – 20 stk.
400 g svinekjøttdeig
6 stk scampi, hakkes
100 g løk, hakkes
150 g gulrøtter, rives
50 g glass-spagetti (halv bunt, ligge i vann til den er myk (noen få minutter) klippes
1 ts salt
1 ts pepper
1 ts sukker
1-2 ts kyllingbuljong
En pakke Filo (det er ca 40 stk rispapir i pakken).

Alt (bortsett fra Filo) eltes godt.  Ta en god ss av deigen (en liten kjøttkake).  Rulles avlang og pakkes i Filo.  Frityrolje varmes til 180 grader C.  Vårrullene stekes lysebrune ca. 8 min.  Serveres med ris, sweet chili sauce for chicken fra Pantai og østers saus fra Maggi.  Lykke til!!
Ref. Solveig
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Referat fra handleturen til
 Mjærum Gård     18/5-10  

Det er blitt tradisjon å besøke dette stedet. 2 fulle biler fra Høveritomta i Halden, 1 bil fra Sarpsborg og 1 bil nordfra fjellom møttes i Hobøl for å bli fylt opp med nyttige og dekorative vekster.

Vi startet med nistematen og den gled ned på høykant i den frodige og lekre hagen til Janne Moen. Her var det som vanlig en del nyanlegg å beskue, og tomta er jo blitt en verdig besøkshage med årene.
Som alltid var det et vell av sommerblomster, stauder, ett-årige og hage-nytteplanter i tre drivhus samt at det var fullt på alle ute-benker.  Alt var navngitt, og det var informasjon om hvert enkelt planteslag på store plakater.  Vi blir alltid imponert over den orden og det systemet Janne har på plantene sine.
Det frister til handling på et slikt sted, og bilene har alltid for lite bagasjeplass på disse turene. 
Vi tok en ekstra runde i hagen etter at vi hadde gjort opp for oss, og fikk nye tips til egne hager.  
Er det fortsatt noen som ikke har vært der, så må de bare dra – det er absolutt en tur verdt.
Ref. Evy
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Referat fra heldagstur til
 Ramme Gård 5/6-10  

Få, men heldige, medlemmer av Borago plasserte seg i to biler og kjørte til Hvitsten, nærmere bestemt Ramme gård, en kjøretur på vel en time.  Der var plantesalg, og litt av hvert å titte på.  Noen av oss kjøpte nok med sjeldne planter derfra.  En bildeutstilling ble åpnet denne dagen, og vi kunne se fem kunstneres forskjellige måte å tegne og male planter.  Men guidingen i gårdshagen Havlyst, er nok det som huskes best: Vi fikk halvannen times guiding av en av gartnerne (det var visstnok  fem gartnere ansatt for å holde hagen i orden).  Vår gartner var meget dyktig og kunnskapsrik, og vi fikk god informasjon om plantene og arbeidet i hagen.  Hagen Havlyst bærer undertittelen ”en eventyrlig mulighet”, og slik opplevde vi det nok også.  Den var organisert og delt opp i mange ulike avdelinger, og vi fikk bl.a. være med i Bekkedalen, Arboretet, Diamantlunden, Kinadalen og mange flere.  Havlyst-teateret, som var en oppbygd og overdekket utendørs teaterscene med trær og busker som strakte seg oppover vegg-espalieene vakte stor oppmerksomhet, likeså Rhododendrondalen og Den forbudte hage.   Vi skvatt nok skikkelig da en statue sendte en vannstråle over oss, en vannstråle som ble utløst av en fotocelle idet vi passerte.  Og statuens utforming kalte også på humøret.  Gartnerne hadde hatt et våkent øye for å ta vare på klenodier, og en broportal var et vakkert kunstverk, utformet av et tre som hadde blåst overende og blitt prydet med slyngplanter.  Hagen kan ikke forklares, den må beskues!

Vi fikk fortalt at Petter Olsen og hans far har eiet og utviklet Ramme Gård siden 1966.  Stedet ligger idyllisk sydvendt til ned mot Oslofjorden nær ladestedet Hvitsten.  Utenom den økologiske landbruksdriften er gården også blitt en kjent kulturinstitusjon med aktiviteter på nasjonalt og internasjonalt nivå, bl.a. spilles det teateroppsettinger og konserter i utendørs teateret, nevnt over.  

Vi fikk kjøpt enkle middagsretter fra kafeteriaen og utegrillen, samt kaffe og kaker og idet vi var heldige med solskinnsvær, nøt vi maten ved langbord utendørs.

Vegen videre gikk til Krukkegården i Drøbak, ikke langt unna.  Den var overdådig utrustet med hageplanter og potter, kasser 


og hagepynt i alle fasonger og størrelser.  Der var mye å se på, og vi vandret gladelig rundt og fikk også handlet med oss det vi lystet.  Så tok vi på hjemtur, og noen tok med seg bespisning på Marché (Tidligere Magnus gjestegård / Storebaug) ved Moss, på veien hjem.  En flott tur, men synd at ikke flere hadde denne anledningen til opplevelser!
Ref.Solveig
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Referat fra sommeravslutning
på Lyngtoppen 17/6-10

Nærmere 30 kvinner og menn fra Borago og Soppforeningen møtte opp på parkeringsplassen til Risum VGS for å være med på sommeravslutningen for Borago.  Vi kjørte til Aspedammen, nærmere bestemt Ånerødskogen, hvor vi ble møtt av Vera og Erling Fosser.  Medbrakt mat m.v. ble lastet over i bilen til Erling, og kjørt i forveien til hytta, mens vi andre ble guidet om plantelivet vi så på vår ferd.  ”Vår” planteguide, botaniker Marit Eriksen, fortalte om plantene vi fant langs stien, der var poselyng og tepperot, soldugg – kjøttetende plante -  og lav og ikke å forglemme pors, som fortsatt er flott å lage dram av!  Erling sluttet seg også til oss, og vi fikk høre at vi gikk i Karl den 12s forspor, og vi fikk også høre om dyreliv og naturen vi gikk forbi.  

Det er alltid opplevelsesfullt å komme til hytta til Vera og Erling, så skånsomt den ligger i terrenget og så flott den er bygd.  Og ikke å forglemme uteområdet, det må også oppleves.  Styret hadde ordnet med mat, og det ble servert suppe og salat, med brød med urter til.  Været var utrygt, og vi nøt kaffe med kake inne på hytta.  Hytta er så romslig at alle 30 hadde god plass!  Loddsalg var det også, og noen var heldige å vinne: og oljer, trøyer og engletrompeter fant sine eiere.  Utover litt historikk om stedet, fikk vi også diktopplesning.  Vera leste  bl.a. ”Junidikt” av Hans Børli.  Takk for vakker lesning, Vera!

Stedet vi besøkte innbyr til koselig samvær, og slik ble det.  Det er flott å få komme hit å få se alt det dere, Vera og Erling, steller i stand.  Vi retter en stor takk!
Ref. Solveig
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Høstens  møter

Sopptur mandag 13/9-10

Vi møtes på parkeringsplassen til Fresenius/Kabi på Remmen  kl. 17.30 og sammen med sakkyndige fra soppforeningen skal vi ta en skogstur i området. I år blir det ingen sopp-suppe-
servering, men vi ber alle ta med egen niste-og soppkurv og drikke. Godt fottøy er en selvfølge, -  og kniv !
Vel møtt til en hyggelig kveldstur.

Eplefestival på Kirkeøy 
søndag 26/9-10

Dette arrangementet er årlig og finner sted på Rove. Iflg medlemmer som har vært der tidligere, så anbefales det å ta en tur, og det gjør vi i år. Felleskjøring med biler fra Tistasenteret kl. 11.00 På denne festivalen er det primært salg og smaksprøver av diverse eplesorter. I et referat fra samme arrangement i 2008, hadde et 4H-lag alene solgt over 200kg med epler. Det ble presset og solgt over 100 liter eplesaft og til salgs 50 forskjellige eplekaker. Eple-eksperten Hans Kristian Rød var tilstede og kunne fortelle om gamle eplesorter og man kunne også få kjøpt gamle epletreslag. Så – er du glad i norske epler – så sleng deg med ! 
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Toscana-kveld i Rokke
torsdag 21/10-10

Tollef Lund fra Tjøme har sagt seg villig til å ta oss med på    ” En reise i natur og kultur”- nærmere bestemt til Toscana.
Vi har valgt å ha dette møtet i litt mer intime lokaler enn et klasserom, og siden Solveig stiller sin kafe til disposisjon for Borago, så takker vi ja til å være der.
Fordi dette lokalet ligger litt avsides for oss som ikke sogner til Rokke, så har vi felleskjøring fra Tistasenteret kl. 18.00.

Møtet starter kl.18.30 og styret stiller med hjemmelaget, italiensk mat. Som vanlig blir det utlodning, - ta gjerne med en gevinst.
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” Edle Dråper” - Fellesmøte med hagelaget
mandag 15/11-10

Vi har invitert hagelaget denne kvelden og Svein Halvorsen skal kåsere om ”Edle dråper”.  Dette møtet blir også i Tirsdagskafeen (Solveigs kafe) i Rokke kl. 18.30  og felleskjæring skjer fra Tistasenteret kl. 18.00

Hvis du ønsker edle dråper til maten, som denne gang er ost og kjeks, så er det lov å ha med seg og nyte det. Ellers er det greit at hvermann tar med egen drikke.
Som vanlig blir det utlodning og gjerne noen gevinster fra medlemmer.
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Årsmøte og julebord 
torsdag 9/12-10

I år skal dette foregå i Borgermestergården midt i Halden Sentrum, nærmere bestemt i ”Spisekroken”.
Årsmøtet starter kl.19.00 og umiddelbart etterpå serveres årets julemat som ikke er tradisjonell ribbe, men italiensk tapas. Eierne har lovet retter med diverse krydder, så dette blir nok bra  ! Ribbe får vi vel allikevel i løpet av desember  ?

Helga har lovt oss julemusikk som tidligere år, og kanskje hun har øvd inn en italiensk sang for anledningen.

Denne middagen koster normalt 320,- pr.pers. men styret har gjort vedtak om at medlemmer med betalt kontingent skal betale 200,- Event. drikke og dessert må betales av den enkelte.

Vi har en påmeldingsfrist 30/11 til Solveig 69193217 eller Evy 93646436 

NB ! saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende før 17/11-10










































MEDLEMSKONTINGENT

Har du glemt å betale kontingenten i år og fortsatt lyst til å være medlem ? Eller er du ny og har lyst til å melde deg inn ? Vi har lav kontingent og medlemmene får rabatt som minst tilsvarer kontingenten i løpet av året hvis de er med på for eksempel sommertur eller julebord.

kr. 100,- for enkeltmedlem og 
kr. 150,- for familiemedlemskap
konto :1030.07.01014
Borago v/ Anne Britt Samuelsen


@ - POST
Løpstikka sendes via E-post til medlemmer som oppgir sin e-postadresse til ehoell@halden.net






			

			

