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Kjære Urtevenner !
Vi er på starten av høsten og alle er sikkert ikke like fornøyd med årets sommer. Den har vært en mellomting mellom sommeren 2013 og 2014, så egentlig  er det vel ingen grunn til å klage. Alle som har urter i hagen eller på verandaen, har sikkert fått en grei avling, og de som har drivhus med tomater og agurker koser seg nå om dagen.
Vi har hatt vår første samling i år, nemlig sensommerturen til Sveriges Vestkyst. Det var en vellykket tur med full buss, 31 påmeldte og 29 som deltok. Referat kommer lengre ned. Programmet for høsten er ikke helt klart, men vi sender ut en Løpstikke nå og det kommer et tillegg før møtet i oktober.
Til de som fortsatt ikke har betalt for 2015, så er disse opplysningen greie : 

MEDLEMSKONTINGENT

kr. 150,- for enkeltmedlem og 
kr. 200,- for familiemedlemskap
konto 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 evy@hoell.no" evy@hoell.no


Denne Løpstikka inneholder følgende :

Ref. fra møter / turer våren 2015
Ref. fra sensommerturen i august
Møter / turer høsten 2015
Oppskrifter




Referat fra matkveld med Safia Abdi
 24/3-2015


Evy ønsket de 30 frammøtte på Frivillighetssentralen hjertelig velkommen til denne kvelden, hvor Safia Abdi skulle vise oss en somalisk matrett, denne gangen av lam.  
Forarbeide:
Grønnsaker til ca. 25 personer: 2 kg poteter, 2 kg gulrøtter, 2 broccoli,  2 blomkål, 2 grønne paprika, 2 chilipepper,- alt  skjæres i store stykker.  3 hele hvitløkfedd knuses i en pose med litt salt.
Kjøttet i biter, kokt i en time med ingefær (ingefær tar bort blodlukt) og skummet.  
Krydder: 2 ss spisskummen, 1 ss kardemomme-frø, koriander-frø, nellikspiker, svart pepper og litt kanelbark varmes i panne.  Males.
Slik gjør du:
Ha ca. 1 dl olje i en kjele og fres løk og hvitløk + potetbitene.  Ha i kjøttet, varmes.  Ha i av den malte krydderblandingen, 2 ½ skje.  Varmes opp.  Ha i ½ boks tomatpuré + 2 bokser til.  Ha i grønnsakene.  Kokes litt.
Serveres med Chapatti og ris.

Tortilladeig/Chapatti: Fullkorn hvetemel, litt rapsolje, litt salt, varmt vann.  Kna det sammen. Kjevle ut deigen ca. 1 cm tykk.  Smør rapsolje utover deigflaket.  Skjær opp ca. 3 cm tykke striper.  Brett den dobbelt, olje mot olje.  Lag den til en lang stripe og rull den sammen som et wienerbrød.  Mel på begge sider.  Kjevle ut til små “pannekaker” (lompestørrelse) som stekes i panne på begge sider.
Så var alt klart til smaking og spising.  Vi hadde dekka bord i Frivillighetssentralens store sal, og fikk ta til oss av grytene.  Smakelig måltid!  Og retten er til etterfølgelse for alle interesserte.
Litt loddsalg og gevinstutdeling ble det tid til, før Safia fikk alle ut på gulvet med skjerf rundt hoftene og lærte oss en hoftedans.  Hennes barnebarn var med i alle deler at kveldsprogrammet, fra å følge med fra Safias rygg, til å danse sammen med oss i hoftedansen.  En levende og fargerik og velsmakende kveld!
Ref. Solveig



Ref. fra møtet om ”Urban Gardening” 
 16/4-2015  


Anne Marit Skovly som driver Hvaler Gjestehage, var invitert denne kvelden og ga oss tips om “Urban Gardening”, dvs. det å få til hage på liten plass.  På skjermen viste hun  kreative tips til hvordan dyrke alt man måtte ønske selv om hageplassen var en veranda eller en husvegg!  Stort frammøte til denne kvelden, dette var tydelig noe mange var opptatt av.
Hun fortalte at hennes utgangspunkt for å gå i gang med økologisk dyrking av grønnsaker og urter, var at hun ønsket å vite hva hun serverer og kunne servere sin familie sunn mat.  Økologisk dyrking i egen hage ble løsningen.  Bildene hun viste fra sin hage, viste stor kreativitet, og pallekasser var et nødvendig hjelpemiddel.  Hun fortalte at hun satte to oppå hverandre og dyrket i dem, det gav lettvint mulighet til å sitte på kanten av kassene når hun luka. Hun praktiserte 8 års vekstskifte, hvor grønngjødsling, dvs. dyrking av planter fra erteblomstfamilien, kløver/bønner o.l. som er urter som samler næring, inngår i skifteplanen.  Utover at hun dyrka økologisk og brukte mye tid på å få til sunne matvarer, var det tydelig at hun hadde gode evner i design. Hagen ga et kreativt og nydelig inntrykk.  Hun fortalte at hun jobba som lærer på Glemmen vgs, og vi spør oss: hvordan får hun tid til alt sammen?  Vi har fått hele hennes powerpoint-foredrag som link, det skal være utsendt til medlemmene.  Stor takk til Anne Marit for spennende foredrag!  Vi gleder oss derfor veldig til sommerturen til hennes gjestehage i juni!

Litt sunn mat måtte også møtedeltagerne få, salat og olivenbrød sto på menyen.  Kaldt vann med sitron som drikke.  Tradisjonelt ble det også loddsalg og masse gevinster som skiftet eier!
Ref. Solveig
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Ref. fra tur til Vangaren via Lunnevika
 23/4-2015

Vi startet fra Svinesundparken i 2 biler kl.10.05,- det var Helga, Wenche, Kirsten, Bente, Britt, Solveig og undertegnede. Vi hadde håpet på større oppslutning i det fine været. Grensa til Sverige ble passert og vi kjørte forbi Lunnevika Camping og parkerte ved skiltet for naturreservat. Stien i jevn stigning oppover og snart nådde vi trollskogen med alle de krokete furuene. Fantasisk flott natur og vi skjønte fort hvorfor dette området må vernes. Utsikten mot Hvalerøyene kunne ikke vært bedre enn fra det høyeste platået på Vangaren og vi bevilget oss noen minutters pause og en kaffekopp mens vi orienterte oss mot Sandøyene, Herføl og Færder i det fjerne. 
Løypa var godt merket videre ned fra toppen og vel nede i dalbunnen, tok vi en avstikker ned mot sjøen. I denne vika er det et ”feriested” som ingen steller særlig godt med, men som har en misunnelsesverdig beliggenhet. Gamle grunnmurer og bærbusker tyder på at det har vært bosetting her i tidligere tider. Vi slo oss ned på trappa av nåværende bebyggelse og nøt medbragt niste, og de eneste lydene der var fugler som sang.
Vi gikk tilbake til hovedstien og videre kjerreveien rundt Vangsjøen. Vi passerte en fin ekeskog og deretter et samhälle som har nærmeste utkjøring til Løkholmenveien. Vi gikk ikke dit, men fortsatte gjennom skogen til vi nådde et vakkert torp ved Vangsjø. Der slo vi oss ned på brygga foran badstua og nøt sola ganske lenge, siden ingen hadde det travelt med å komme hjem. Resten av turen gikk gjennom beverherjet skog og vi endte ut der turen startet. Lang og fin tur i nydelig vårvær ! 
Evy takker for følget ! 
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Ref. fra vandretur i hagen på Rød Herregård
 26/5-2015

På denne flotte vårkvelden møtte et 20-talls interesserte opp på Rød, hvor Svein Norheim tok oss med tilbake i tid og på tur i hagen.  Han fortalte innledningsvis litt om huset, og de ombygningene som var gjort.  Deler av huset skal være fra før 1690, da Tank-familien og etterkommere overtok.  Rød har i alle år blitt omtalt som  Herregård, men egentlig er navnet feil. En herregård innebærer at eieren er en adelsmann med privilegerer gitt av kongen, - men ingen adel har eid Rød.  Grunnen til at det heter herregård, mente han, var nok at Tank-familien hadde en veldig dominerende rolle i Halden.  Rød var egentlig en Lystgård, dvs. et sted familien flyttet ut til om sommeren.  Det hørte også til en stor drivhusdel og gartnerbolig.  Hagen er bygd opp av engelsk balastjord.  Tank-familien hadde skog og sagbruk, og de eksporterte varer til England (og andre europeiske land) på egne eller leide seilskuter. For at disse skutene ikke skulle gå tomme tilbake, ble de fylt opp med jord som ballast, og dette ble brukt til å anlegge parken på Rød. Hageanlegget var terrassert, delt opp i rom med hekker og delvis en barokk-hage, med flere dammer.  Hagegangen utgjør en akse og går nesten vinkelrett på hovedbygningen etter europeisk forbilde.  Det vises tydelig, med en hagegang nedover fra husets veranda, over i en åpen allé av lind, og videre i en overgrodd linde-allè og en hassel-allè opp mot de små rosehagene.  Parken hadde også en annen del, en Landskapspark, etter engelsk mønster.  Her er store varmekjære trær som bøk og eik. Rød Herregård ble i 1961 en stiftelse, og er nå museum.  Vi vandret gjennom barokkhageanlegget og gikk videre runden og kom forbi Eremitthytta og Bjørnegrotta før vi fant veien gjennom Landskapsparken med store eike- og bøketrær.  
Tilbake foran verandaen fikk vi tilbud om neslesuppe fra Ragnhild, løpstikkesuppe fra Oddlaug og med råg-ruter fra Vera attåt.  Vi benket oss og nøt suppe og den fine kvelden, og takker Svein Nordheim for flott tur og interessant historie !
Ref.Solveig
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Referat fra tur i Degernesfjella 
21/5-2015

En kvinne-sterk gruppe dro avgårde i to biler til Degernes og videre en sandvei  forbi Sandbekk mølle. Vi parkerte ved Lannemsetra.  Det var to ledere på turen , Evy og Solveig og begge hadde litt sommerfugler i magen. De hadde gått turen bare èn gang,-  for ca ett år siden , og håpet de nå ville klare å lede deltakerne på den rette vei.  Heldigvis hadde vi med støttepersoner fra U20 i TFL, som var både kartvant og turvant. Vi tok beina fatt og hadde god sti å gå på i nydelig terreng.  Første stopp var ved en flott plass, en gapahuk, ved Haketjern.  Deretter gikk ferden videre til Søndre Sandvann, hvor vi fikk en velfortjent matpakkerast, fortsatt i flott turvær.  Etter skikkelig hvilepause gikk ferden i kupert terreng til Haugseter, en koselig restaurert plass med gammel tømmerhytte og en helt nylaftet utedo.  Nok en velfortjent hvil- og kaffepause trengtes før vi tok fatt på siste etappe.  Til sammen tilbakela vi en strekning på 13 km, ikke dårlig! Vi hadde en stopp ved Sandbekk Mølle på veien tilbake. Flott tur, flott følge!  Takker alle turdeltakerne, Helga, Wenche, Solveig R, Gerd Randi og Evy.
Ref. Solveig M
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Ref fra forsommertur til Hvaler Gjestehage 
4/6-2015 

Vi var fem fulle biler som la i veg til Anne Marit Skovly på Vesterøy i Hvaler. Vi ble tatt vel imot og vi fikk en visning på eiendommen.  Hun og mannen bor i huset og utvikler det til Hvaler Gjestehage.
Her siterer jeg Evy:
“Hun hadde mange fine planter og inndelinger, og tomta i seg selv var spennende. På baksiden av huset der hun hadde alle de små pallekarmene, var det interessant å se hvor mye forskjellig hun kunne dyrke på en liten plass 
nærme huset. Planen var å få ryddet under verandaen så hun kunne sitte under druerankene når de senere på sommeren dekker hele veggen. Og den eksotiske hagen var godt planlagt, med kiwitre, fiken, fersken og druer. Det var mye arbeid som gjensto for at hagen skulle bli en visningshage, og med alle de planene denne dama hadde, skjønte vi ikke hvordan det skulle la seg ordne. Men de hadde bl.a.pusset opp rom i 2.etg for å ta imot back-packere allerede i sommer, og de skulle jobbe i hagen et visst antall timer pr dag for kost og losji. Samtidig skulle Anne-Marit gå litt ned i stillingsprosent som lærer. 
Grønnsakavdelingen nedenfor ga inspirasjon sånn den var. Hun hadde masse ideer som hun delte med oss, og viktigheten av å dyrke egne økologiske produkter ga hun tydelig uttrykk for. Flotte “drivhus" for kålplanter!  Urtehagen i stjerneformat er smart, men krever stor plass.  Interessant også med denne bekken hun hadde gravd opp,- algene som barnebarna hovet opp og som ble brukt som gjødsel på jordhaugene.  Spennende å se hva hun får til med disse,- mange flotte ideer iallefall.”

Etter omvisningen benket vi oss i lysthuset og ved bord i hagen, og både hun og mannen serverte oss smakfull fiske/tomatsuppe og med knallgodt olivenbrød.  Vi fikk også kjøpe sjeldne planter og pelargonier fra drivhuset, før vi la på hjemvei. En del av deltakerne uttrykte ønske om at vi skulle ta en tur senere i sommer og se hvordan ting hadde vokst. Dette ble ikke avtalt, men man kan jo ta turen dit ut på egenhånd også. 
Når vi først var på Vesterøy og i nærheten av Papper, tok et par av bilene veien ut til Ramsløkstedet, hvor Borago har vært flere ganger tidligere. Der ble det både spadd opp røtter, plukket ramsløkblader og dessuten plukket masse liljekonvall.
Ref. Solveig og Evy
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Ref fra sensommertur til Sverige
 lørdag 22/8-2015 

Full buss med forventningsfulle deltakere tok veien over Svinesund og fulgte kystveien sørover langs Sveriges Västkust.  Det finnes et utall veier, og alle løper gjennom små, vakre, kystnære områder, hvor det tydelig bæres preg av nettopp kystlandskapsbebyggelse. Vi passerte Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund, Bovallstrand og Hunnebostrand. Første stopp var i Smøgen, hvor mange av oss fulgte oppfordringen og tok fram medbrakt matpakke og kaffe, sittende på en krakk med utsikt over havna. Andre falt for fristelsen til litt mer snasen formiddagsmat på en fortausrestaurant.  Noen rakk å shoppe (det var salg der), andre vandret i  vakre, gammelmodige bakgater tilbake til bussen.  Så gikk turen videre mot Lysekil, vi passerte Noas Ark og krysset Gullmarsfjorden med ferge fra Finnsbo. På veien videre mot Uddevalla svingte vi over broen til Orust. Nydelig øy med vakre gårder og åpent landskap. Vi kom oss over til øya Mjørn og kjørte i god fart over til Tjørn. Vi kom litt for langt før vi oppdaget at vi skulle svingt av første vei til Kyrkesund. Det resulterte i en liten ekstratur, men vi fant fram til Kållekärr og Rörastrand der Iren Börjesson og hennes mann ventet på oss i veikanten.  Noen ble ledet den bratte stien gjennom skogen , andre fikk hike med Iren fram til hennes hus og blomsterhage, som var en visning verd.  Hun har drevet opp hagen gjennom snart 10 år, og det var stauder, busker og trær i skjønn forening. Masse rhododendron, magnoliaer og andre spesialiteter kom fra importør Tommy Aanby i Gullmarsfjorden, og beløp seg til ca. 25.000 sek!  Vi fikk omvisning, erfaringer ble utveksla, og jammen ble det litt staudehandel også.
Vi hadde lunsjbespisning bestilt til kl. 15.00 på Sundsby säteri, som ligger på Mjörn, bare noen kilometer fra Iren.  Det var dekket til oss i en egen stue, og vi koste oss med  saffrandoftande fisksoppa eller helstekt fläskfile.  “Frigang” på området, der var butikker og bakeri å innspisere.  Noen benyttet anledning til en dessert, is eller kake med kaffe.  Vi hadde bestilt en guide og kledd som Margaretha Huitfeldt som eide eiendommen fra 1625, kunne hun fortelle levende om Margaretha og gårdens historie.  Margaretha var født på Skjelbred gård i  Øvre Eiker i Norge og ved sin død på Sundsby, donerte hun 6 mill. til et stipendfond for 30 studenter i Gøteborg til  videre utdanning innenfor vitenskapene.  Spennende var historien, men for lang å gjengi her.  Men en sterk kvinne ble beskrevet, og på et tidspunkt eide hun halve Bohuslen!  Vi fikk også høre om bygningene og  ta en titt inn i Vindrue-drivhuset og kjøkkenhagen.   Et interessant og flott besøk!
Hjemturen gikk korteste veien ut på mot Stenungsund og E6 nordover, men selv om bussen kjørte rake veien, rakk passasjerene masse prat og hygge under bussturen.  Og jammen var vi tilbake i Halden kl. 20.00!   Flott levert, sjåfør!  Og flott lagt opp tur, takk til arrangørene Evy og Vera!  Ref. Solveig
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Høstens program

Ettermiddagsbesøk til Skjeberg
torsdag 17.sept 2015

Vi møtes på Rimi, Brødløs kl. 16.00 og felleskjører til Heltorp Gård i Skjeberg der de har selvplukk av mais og solsikker. Deretter forflytter vi oss til en gård der endel innvandrerkvinner ”leier” et jorde til grønnsakdyrking. Cesarine Chililuka fra Kongo, som var på medlemsmøtet vårt i november i fjor, fortalte da om dette stedet. Hun hadde også med mat som var laget av bl.a. blader som var dyrket der. De prøver seg fram med frø fra Afrikanske land og alt skjer på økologisk vis. Vi inviterte oss selv på besøk til dette stedet, og denne ettermiddagen vil hun og et par andre damer være sammen med oss. De vil vise oss hva de dyrker og hvordan dette kan gjøres økologisk. Alle tar med egen kaffemat og drikke, og event. noe å sitte på. Håper dette kan bli en hyggelig høstettermiddag/kveld.
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Besøk i Svinesundhagen torsdag 15/10
Matmøte med Vera torsdag 12/11
Årsmøte og julebord torsdag 3/12
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Oppskrifter

Vera skriver : Apropos oppskrift så har jeg lyst til å slå et slag for solbæret. Har kjøpt meg og lest en bok som heter:

SOLBÆR
Oppskrifter, helse og dyrking
Skrevet av Stine Mølstad på Mølstad gård på Hedmarken

"Sol og bær - bare smak på ordet - det er sommer det!
Solbær er både smakfulle og et av de aller sunneste bærene vi kan spise.
I plantemedisinen har solbær vært flittig brukt opp gjennom tidene, og bærets helsebringende egenskaper ble tidlig oppdaget.
I middelalderen tok klostervesenet i bruk solbær som medisin og i England solgte de solbærsaft som apotekervare, da mest mot hodepine, kvalme og spenninger.
"Kjerringråd" anbefalte solbær mot diaré, urinveisinfeksjon og forkjølelse. Enkelte mente også at solbær kunne lindre smerter ved leddgikt. Nyere forskning har blant annet vist at solbær kan bidra til å forebygge hjerte-karsykdommer, kreft og demens. I tillegg kan innholdet i solbæret virke styrkene på immunforsvaret, nattsynet og lindrende på revmatiske smerter."

Vil du lese mer - løp og kjøp eller lån på et bibliotek nær deg. Anbefaler denne oppskriften fra boka:


SMOOTHIE m/mørk sjokolade
1 banan
2 dl yoghurt
2 dl solbær (gjerne frosne)
1/2 dl eplejuice eller vann
Litt revet mørk sjokolade
Kjør alt i en blender. Server den i dessertskåler
og strø litt mørk sjokolade over.

Hilsen Vera






















































Bitter / Engelsk appelsinmarmelade
(Fritt og utprøvd etter en oppskrift jeg fant på nettet)

4-5 appelsiner
1 sitron
1 grapefrukt
3 g sitronsyre
Ca. ¾ kg sukker (evt. litt mer hvis store frukter.) 
1,3 dl vann
I oppskriften var brukt 1 kg. sukker pr. kg. frukt, men jeg ville ikke ha den så søt).

Fremgangsmåte 1. dag:
Del appelsiner og sitron i fire deler.  Skjær vekk litt av skallet i begge ender av fruktbåtene, men det skal fortsatt være ca. 2/3 igjen på frukten.  Skjær båtene i to millimeter tykke strimler.  Grapefrukten skrelles helt og deles i båter som skjæres som de andre fruktene.  Skallet skal sløyfes helt.  Legg frukten i en stor bolle og hell over ca. 1,3 liter vann og sett kaldt til dagen etter.
2. dag:
Kok frukten i 20 min. med lokk og i en time uten lokk.  Pass så det ikke brenner seg fast i bunnen.  Sukker og sitronsyre tilsettes. Kok marmeladen i 30 – 45 min.  til konsistensen er ganske  fast.  (Marmeladen kan godt kokes til den begynner å bli brun, da får den litt smak av karamell).  Helles på rene og varme (steriliserte) glass med tett lokk.  Snu glassene på hodet til oppbevaring.

Hilsen Solveig




