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Kjære urtevenner! 
Det har gått noen uker siden forrige Løpstikke, og nå er vi i alle fall langt  inne i høsten. Noen av oss har vært sammen på flere arrangementer allerede denne sesongen,  og referat fra disse kommer her. Nå er resten av programmet i boks og vi håper at enda flere av dere finner dette interessant.   

Denne Løpstikka inneholder følgende :

	Ref. fra Åpne hager 2011
	Ref. fra møter/turer aug. og sept. 2011
	Møter / turer resten av 2011
	Oppskrifter

file_0.png

file_1.wmf



Ref. fra åpne hager 14/8-2011

I forbindelse med Det norske hageselskaps ”1000 åpne hager” denne dagen, var Urtehagen til Solveig
 på Mellevold i Rokke åpen for besøk. I tillegg til at interesserte kunne studere de 60 forskjellige urteplantene – krydderurter, medisinske urter og historiske planter, var også kafeen åpen den dagen.   Plantene har navnskilt samt informasjon om historie og anvendelse, det være seg bruk til mat eller medisinsk virkning.  
 
Hagelaget hadde annonsert om hagevandringen gjennom ”Penneknekten” i lokalavisa, og det var gitt informasjon om at det var ”urtehage og åpen kafe”. Medlemmer i styret i Boragos urteklubb hadde kokt løpstikkesuppe og stekt olivenbrød og andre kaker, og de var på plass og sto for salget i kafeen.  Det ble delt ut informasjon fra Hagelaget og fra Borago urteklubb.
 
Været var ikke det beste, men det var opphold akkurat mens besøkene varte fra kl. 13.00 – 16.00.  Kafeen var derfor innendørs.
 
Det var jevn tilstrømming av interesserte, og vi anslo 65 besøkende, de første kom nokså presis kl. 13.00, og de siste sto igjen til over 16.00, slik at det virket som om interessen var god.  De kunne spørre om det de var spesielt interessert i, og ellers vandre rundt i hagen og se på urtene og lese på skiltene.  Mange benyttet seg av kafeens tilbud.  De som henvendte seg spesielt, var interessert i hvor en hadde fått tak i planter og det ble gjort avtale om å få røtter og avleggere til våren hvis de skulle lage egen krydderhage.
 
Alle aldersgrupper var til stede, fra små barn på 2 – 4 år til godt voksne, - disse var i flertall. God stemning og hyggelige besøkende kom, men uten de gode hjelperne fra Borago, ville ikke dette gått, så stor takk til alle!  Det ble en flott erfaring som gav mersmak til urtehageeieren! 
Ref. Solveig
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Ref. fra sykkeltur på Koster 1/9-11

Vi møttes 7.45 på Remmen og rakk ferja til Strømstad kl.9.00 med god margin. Været var som på tidligere utflukter med urteklubben, - strålende. Vi satt på dekket av båten og nøt solstrålene og den fine utsikten. Vi var 13 i tallet og da vi kom til Långegärde, var det selvbetjening av sykler, - og det fikset vi greit. På Kosters Trädgård ventet innehaver Helena på oss, og ga oss en lærerik innføring i økologisk dyrking og hvordan utnytte varmen fra sola maksimalt. Vi fikk utrolig mange gode tips til dyrking av div. grønnsaker og lærte hvordan man skal lage fine ”jord-senger” uten et spadetak !  Hun avsluttet med en omvisning i det store drivhuset som bugnet av agurker og et rikholdig fikentre. De som ikke hadde vært med på forrige tur til Trädgården, ble imponert over dette flotte stedet. Været inviterte til utespising, og vi fikk servert en smørgås med salat, ost og hakket oliven, som vi koste oss med på terrassen ved den idylliske dammen.
Men vi måtte jo videre, og neste stopp ble ved foten av Valfjellet. 6 av følget besteg toppen og hadde et fantastisk skue fra utsiktsplattingen.
Deretter la vi i vei på en lang rekke til Kilesand, mens vi gledet oss over vakre hus, hager og det herlige været. Vel framme på stranda, fristet det med et bad for svært mange og det ble god tid til en avslappende prat.
Neste post var sykling til Ekenäs, med en svipptur bortom Kyrkosund, som er et idyllisk sted med båthavn og utsikt over små øyer.
Vel framme på Ekenäs hotell rigget vi oss til ved langbord ytterst på terrassen med full oversikt over livet på sjøen utenfor. Hotellet bød på røkt makrell og svinestek med svisker, samt salat, gode sauser/dressing og kjempegode , kokte småpoteter. Det ble servert både kaldt øl, vin og mineralvann, og også dessert til dem som hadde ekstra mage til det. Herlig måltid og damene var svært fornøyd med den hyggelige kelneren !!!   4 av følget valgte å ta 17-ferga fra Ekenäs, mens de resterende 9 syklet til en ny strand i nærheten av Långegärde.  Etter noen hundre meter gjennom en frodig skog, kommer man ut på flotte  svaberg, og vi ble fristet til nok et bad. Det bød på litt problemer ved ut og innkomst i vannet, pga tang og såpeglatt fjell , men badenymfene kom seg på land tilslutt.
Da vi omsider fikk levert syklene og troppet opp på Långegärdekaia, fikk vi vite at siste ferge var gått. Iflg. tabellen , som ikke var godt nok lest, gikk denne fergen alle dager unntatt onsdag og torsdag. Ok ! Hva gjør vi da ? Overnatting var ikke noe alternativ, siden noen av damene skulle på jobb dagen derpå. Taxibåt  ble redningen og en kjekk kar, med navn Jøran, som tilfeldigvis var på brygga der, fikk plutselig noen lett-tjente penger. For kr. 1200,-  ( 135,- pr. pers.) fraktet han oss kjapt og greit inn til Strømstad. En returbillett til Koster har vi nå i lommeboka, og satser på en ny tur til Kosterøyene, for dette ga mersmak. Takk for hyggelig følge denne gang ! 
 Ref. Evy   
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Ref. fra møte med Hagelaget 6/9-11	

Tirsdag 6/9 var Borago–medlemmer med på Hagelagets møte. Temaet var ”Nyttevekster og flora i Middelhavsområdet”.  Før foredraget startet, rettet leder i Hagelaget, Kjell Haugseth, en takk til de 40 i Østfold ,-hvorav spesielt de 7 i Halden/Aremark, som hadde vært med i ”1000 åpne hager”. De ble applaudert og fikk hver sin store kartong med eplejuice fra Svinesundhagen.
 
Marianne Stokke introduserte Rune Aa, som er utdannet ressursøkonom og økonom i naturforvaltning og som nå underviser ved Høgskolen i Østfold, i fagene friluftsliv, naturlære og utefag. På bakgrunn av hans store fugleinteresse, tok han oss først med til Fiskeørn-familien som har holdt til i Boksjøen, og viste bilder og fortalte om deres familieliv og nå forflytninger sørover.  Nyttevekster og flora fikk vi stifte bekjentskap med da han har reist mye i Middelhavsområdet og også andre sør-østlige land.  Bl.a tok han oss med til  Aserbadjan.  Her fikk vi innblikk i floraen som er forbausende lik plantelivet lenger sør, men vi ble også innsatt i ødeleggelsene av jordsmonnet etter langvarig innlemmelse i Sovjetunionen.   Han tok oss videre med til Israel, Jemen og Egypt, og hva vi vanligvis tenker på som sørlige trakter: Tenerife.  Vi fikk se bilder av planter som hos oss er stueplanter, men som i disse landene vokste ute som store busker eller trær, eks. bougainvillea og aloer.  Flere av plantene var kjente også fra Norge, eks. hagtorn, kongslys.  Spennende bilde var det også av Brennende busk, busken som Moses så brenne i ørkenen, og som har den egenskap at den pga. høyt innhold av eteriske oljer kan selvantenne.   
 
Etter et foredrag med vakre bilder fra spennende flora, ble vi invitert på kaffe, kanelsnurrer og boller mens det ble loddsalg og heldige vinnere kunne ta med hjem spesielle eksotiske planter hentet ut fra Lies gartneri.
 Ref. Solveig 
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Ref. fra sopptur 22/9-11

Det var kun 6 sopp-glade damer som møtte opp 
kl. 17.00 ved Turisten-brygga i Tistedal. Vi kjørte sammen opp i Ertemarka og trålte et par skogsveier. Av spiselige sopper fant vi 11 slag : vanlig kantarell, traktkantarell, smørsopp, blek piggsopp, rød piggsopp, sleipsopp, rødskrubb, brunskrubb, fåresopp, matriske og steinsopp. Det ble ingen store mengder med sopp, men alle hadde vel en liten smakebit med seg hjem. Hyggelig tur i fint vær et par kveldstimer.
Ref. Evy
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Møter og turer resten av høsten 2011


Vandretur 5/10-11 i Sponvika
De som vil være med på tur denne dagen, kan møte opp parkeringsplassen på Remmen mot Odde Bru kl. 10.00, og vi kjører felles til Sponvika ( ved båthavna ved restauranten). Derfra går vi opp til Sponvika Skanse og nyter utsikten. Turen videre går mot Pina. Godt fottøy og nistemat er en selvfølge, og kanskje soppkurv ?
 Vel møtt !





Provence-kveld torsdag 13/10-11

Tollef Lund fra Tjøme, som besøkte oss i fjor, har sagt seg villig til å ta oss med på en ny tur, - denne gang til Provence. Her er vakkert landskap og mange spennende vekster for oss i urteklubben.  
De som var til stede sist, husker at dette var en hyggelig kveld. Solveig stiller kafeen til disposisjon også denne gang, og møtet starter kl. 18.30. Prøv å samkjøre, - ring gjerne en venninne.
Det blir servert ost og kjeks. Ta gjerne med en gevinst til utlodningen.
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Vandretur 2/11-11 i Rokke
 
Vi fortsetter med noen onsdags-formiddagsturer og starter opp med å møte på kafeen i Rokke kl. 10.30. Oppfordrer de som gjerne vil være med til å ta kontakt på forhånd, for event samkjøring. Send gjerne sms til Evy 93646436 eller send en mail evy@hoell.no. Solveig leder oss opp til Krysstjern   ( på toppen av en kolle) med flott utsikt. Hun lover litt klatring, men det er bare 2 km å gå hver vei, og anbefaler godt fottøy fordi vi må passere ei myr. Ta gjerne med staver. Vi kan forlenge turen ved å gå rundt vannet. Ta med mat og drikke !   
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Medl.møte med tema : Økologisk jordbruk
tirsdag 8/11-11 

Vi har fått anbefalt å ha et medlemsmøte med den kjente mannen Ivar Torp, som er ekspert på økologisk landbruk. Så god er han, at han har fått kongens fortjenestemedalje og vi regner med at alle som møter opp, lærer noe nyttig denne kvelden.  Hagelaget i Halden er invitert til dette møtet.  
Sted og tid er Tirsdagskafeen (Solveigs kafe) i Rokke kl. 18.30 . Prøv å samkjøre, ring gjerne en venninne.
Det blir servert økologisk grønnsak-suppe med rundstykker.
Som vanlig blir det utlodning og vi setter pris på noen gevinster fra medlemmer.
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Årsmøte og julebord 
mandag 5/12-11

I år skal dette foregå på Festningen, nærmere bestemt Kaserna. Årsmøtet starter kl.19.00 og umiddelbart etterpå flytter vi oss til et annet rom og nyter en juletallerken og dessert. Maten der oppe er kjent for å være veldig god, så vi har noe å glede oss til.

Helga har lovt oss julemusikk som tidligere år, sammen med Thore Gretland.
Maten  koster normalt 295,- pr.pers. men styret sponser med 45,- pr. medlem, slik at det blir 250,- Event. drikke må betales av den enkelte.
Vi har en påmeldingsfrist 15/11 til Solveig 69193217 eller Evy 93646436 
NB ! saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende før 15/11-11
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Onsdagstur til Strømstad 7/12-11

Vi kaller denne turen for en svømmetur istedenfor vandretur. Vi møtes på fast parkering på Remmen kl.10.00. I Strømstad starter vi i svømmehallen, eller med massasje for de som ønsker det. Dette må man selv ringe og bestille. Vi har tenkt å ha felles lunsj på ”Kontoret” på havna kl. 13.00 og deretter er det litt shopping her og der. Akevitten og ribba skal kanskje kjøpes inn denne dagen, eller noen julegaver. Vi finner sikkert på ett eller annet. En hyggelig tur skal det i allefall bli !
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OPPSKRIFTER
Siden vi er midt i eple – og sopphøsting, kan det være greit med et par oppskrifter.


FRISK EPLEJUICE
1 bøtte epler (ca. 10 liter)
12 liter vann (kokende)
1pk sitronsye
1 kg sukker
Slik gjør du:
Skjær eplene i biter og ta med både skall og kjernehus. Tøm over 12 liter vann og sitronsyre. Sett blandingen kaldt i 2-3 døgn, rør forsiktig om av og til. Sil av juicen, og tilsett sukkeret. Oppbevar juicen i egnede og steriliserte flasker eller kartonger. Juicen er klar til å nytes.




Syltede traktkantareller
2,5 liter traktkantarell	
1 kg sukker
2,5 dl eddik, 7%
1,5 ts hel nellik i en tøypose

Rør ut sukkeret i den oppvarmede eddik 
i en ekstra stor gryte. Tilsett soppen og la 
det småkoke i 2 timer.
Slå det varmt over i passende glass og 
sett på lokk med en gang.














































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











