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Kjære urtevenner!

Etter en utrolig fin og varm sommer er det nå ingen tvil om at høsten er i anmarsj.
Vi som er litt opptatt av hager med blomster, urter og bær, har iallefall merket det lenge. Det er ikke samme gleden i å holde på utomhus som for noen måneder siden. Man blir på en måte mettet på hagearbeid på denne tiden. Det er liksom ikke samme spenningen som om våren. Men nå om høsten er det sanke-manien som overtar. Når de mørke skyene kommer sigende og regnskurene avløser hverandre, gnir vi oss i hendene og tenker at nå blir det mye sopp ! 
Etter det entusiastiske sopp-møtet vi hadde ifjor med Inger-Lise Østmo, står vi vel alle i startgropa med soppkurven i disse dager.
På grunn av rikelig med nedbør og plutselig godvær, måtte vi arrangere en sopp- og bærtur i full fart. Det ble sendt ut melding via E-post til de som har oppgitt adresse, og det ble  ringt til de andre. Beklager hvis det er noen som ikke fikk beskjed, men alle var ikke å treffe.
Vil igjen minne om at det er veldig greit å melde inn en E-post-adresse til : ehoell@halden.net 

 
	Referat fra møter og turer våren 2006
Turer /møter høsten 2006 

Det velsmakende hjørnet


Referat fra sanketur i Festningen 11/5-2006
20 damer møtte opp denne flotte vårkvelden for å se på  og lære om det som vokser av grønt i dette området. Biolog Marit Eriksen var vår dyktige guide og i en avstand av 50 meter fra parkeringsplassen, fant hun  nesle som kan brukes til suppe og salat, bringebærblader til te, groblad til å legge på sår, løvetannblader til salat, knoppene til snacks og blomstene til vin,korsknapp til salat og kakepynt, gulaks til brennevin , smørbukk, syre og marikåpe til salat, karvekål til suppe, skvallerkål til salat og suppe og vinterkarse som er den ville broccoli. Svært få av disse plantene hadde blomster nå , så”Floraen” var god å ha som oppslagsverk.
Vi hadde planlagt 1 time til sanking av urter, men tidsskjemaet sprakk ganske fort. Vi måtte bare si stopp for videre sanking pga at vi også skulle ha tid til å nyte medbragt mat. Marie hadde kokt en kjempegod  karvekålsuppe, Oddlaug og Mia stilte med olivenbrød og det vanket te av ingefær og mynte og saft av skallerkål. Alt ble inntatt på den nye grillplassen bak støtta til Karl XII
Dette var en hyggelig og lærerik kveld-  Alle bør kjenne igjen karvekålen nå og de fleste bør også kunne utvide innholdet i salatbollen med nye ingredienser.
Takk til Marit for god veiledning ! 
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Referat fra handletur til Hobøl 30/5-2006

Møtestedet var det samme som sist vi skulle til Hobøl, og veien kjente vi også fra før. Det gikk som en vind å komme til Mjærum Gård  denne gangen. Det var kommet et skilt på riksveien som fortalte at det var salg av planter og urter, og det i seg selv kunne jo bety at stedet var mere kjent.
Det viste seg å være riktig. Da vi ble tatt imot av den like blide og hyggelige innehaversken av stedet, kunne hun fortelle at salget iår hadde gått stykende og hun var utsolg på en god del arter.
Siden sist vi var der hadde hun omrokkert på en stor del av hagen og laget et par flotte, nye bed. Hun delte erfaringer med oss og spanderte også ost,kjeks og drikke før vi hev oss inn i hennes planteverden. Det virket ikke som vi savnet noe, - alle handlet masse planter og bilene var stappfulle da vi dro derfra. Enkelte lange grener på tomatplanter og større stauder ble forkortet under transporten hjem, men med den flotte sommeren vi har hatt, vokste de nok ut igjen. Hyggelig tur og en fin forberedelse til årets hagearbeid. 
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Referat fra sommerturen til Vestfold 10/6-2006

Vi var 23 påmeldte til denne bussturen, men da vi startet fra Halden kl. 8.00 var vi 20 inkludert sjåføren Ulf fra Slettevold Reiser. Han skulle vise seg å være en kjekk kar som kjørte rett ombord i ferja i Moss, uten ventetid på kaia og tok oss trygt avgårde til Gjennestad Gartnerskole på den andre sida av fjorden.
Der ble vi tatt hyggelig imot av Dag Arneson, parksjefen på stedet, som trodde vi var et helt annet lag, men det spilte mindre rolle. Vi hadde gjort avtale om å slenge oss med ei gruppe da vi kom dit, og denne gruppa kom etter oss, det var hele saken. Vi fikk en morsom og lærerik omvisning ute i hagen” og var også innom drivhusene og så hvordan urtene ble drevet fram. Vi fikk masse ideer både til blomstrende portaler og vegger, samt lysthus av humle og poding av frukttrær. Arneson gikk like bra  forlengs som baklengs og pratet både på innpust og utpust og hadde utrolig mange morsomheter å komme med.
Etter guidingen slo vi oss ned på en hyggelig besøks- rasteplass, og slappet av med nistemat i fredelige, grønne omgivelser.
Så var vi klare for en handlerunde i et gartneri og
 et stort uteareale spekket av blomser, busker, trær og hagetilbehør. Her var det plenty å bruke penger på, og vi klarte nesten å fylle opp resten av plassene i bussen med ”grønnsaker”.
Men turen var ikke slutt. Ved hjelp av en muntlig veibeskrivelse klarte vi å finne fram til Mariane og Ernst Halvorsen, som hadde en besøkshage i Kodal. Dette var en 5 mål stor variert hage med mange sjeldne stauder, skyggebed med ulike mosesorter og spennende byggearbeid i stein på en meget kupert tomt.Her var bekk og dam og det var også et eget” rom for tanker”. Da ekteparet fortalte at alt dette hadde de gjort selv og i løpet av de siste 30 åra, ble de sett på med STOR beundring av oss amatører. Også her var det planter til salgs, men tiden ble litt for  knapp for den store handelen. Vi måtte takke for oss og hadde fått masse tips for å anlegge nye bed.
Ulf fant kjapt veien til Sandefjord og ferja til Strømstad, og ombord der hadde de  fleste av oss bestilt koldtbord. Nydelig mat  og  pent vær på overfarten  gjorde turen ekstra fin.
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Referat fra soppturen på Ånerød  5/9-2006

I friluftslivets uke passet det fint å dra ut i skogen på sopp- og bærtur til Ånerød ved Ørsjøen.
Vårt ildsted var gapahuken ”Karneliushytta” som ligger i Bergstien.
Høstkvelden var varm og solrik og det var kjempehyggelig at 24 urtevenner ville ut på tur i skogen. 
Erling Fosser tok med seg gjengen på omvisning til kulturminnet ”Munkekjerka”, en hellekistegravrøys fra bronsealderen og til restene av Karnelius’ jordhytte. Trolig bodde det folk der til slutten av 1800 tallet, for over steinene etter ildstedet (grua) lå det rester av takstokkene fram til rundt 1950.

Vårt æresmedlem Signe Diesen gledet oss atter en gang med sin store soppkunnskap og pannene ble fylt med kantarell, steinsopp, traktkantarell, matriske, smørsopp, piggsopp m.m.
Det ble et herremåltid sammen med medbrakt olivenbrød som Oddlaug hadde bakt.
Flere store, fine eksemplarer av korall-sopp ble funnet og Signe ba oss lese mer om soppen før vi spiste den.

Svartkjelen ble fylt med god kaffe og den smakte godt sammen med Oddlaugs eplekake og Veras blåbærkake. Det er mye blåbær og tyttebær i området og Vera passet derfor på å lese fra boka til Olav Skard ”Ville vekster – røtter i kulturhistorien” - om det verdifulle blåbæret – om kultur og tradisjon, folkemedisin, mat og drikke. Vi avsluttet med å synge et vers av Alf Prøysens ”Blåbærturen”.

Vera, referent





HØSTENS    PROGRAM



ÅRSMØTE  og 
HELSE PÅ GRØNN RESEPT
17/10-2006

Dette møtet er egentlig i regi av Hagelaget i Halden. Men siden vi tidligere i år ble godt kjent med parksjef Dag Arneson på Gjennestad Gartnerskole, og han skulle besøke Hagelaget denne kvelden, så måtte vi bare invitere oss selv til dette møtet.
Vi starter med eget årsmøte kl. 18.00 og saker som skal opp på årsmøtet må være styret i hende innen 3/10. Send gjerne saken til ehoell@halden.net.
Møtet med parksjefen starter  kl.19.00 i et større lokale. Hagelaget sørger for servering og har inntekten av loddsalget.  
Det hadde vært hyggelig om vi stilte med noen  gevinster denne kvelden, så den som har lyst til å ta med seg noe, må gjerne gjøre det.
Møtet finner sted på Porsnes vgs, inngang Øvre Plan. 
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URTER  I LANGE  BANER
21/11-2006

Anne Sofie Larsen fra Pålsrød i Larkollen tar igjen turen til Halden.
Vi har både hatt henne på besøk tidligere og vært på gjenvisitt hos henne. Men det er mange medlemmer som ikke har hatt gleden av å treffe henne tidligere, så dere bør benytte anledningen nå.
Hun vet veldig mye om urter og bruk av disse og har en vakker besøksgård i Larkollen, der hun dyrker og selger mye godt. 
Dette møtet er også i samarbeid med Hagelaget og starter kl. 19.00 på samme sted som oktober-møtet. Det er lov å ta med en venn/venninne .
Urteklubben står for servering og loddsalg denne kvelden, så ta gjerne med en gevinst.


JULEMØTE  7/12-2006
Vi har leid oss inn på Gamle Prestebakke, i de koselige lokalene til Idd og Enningdalen Historielag. Vi hadde juleavslutning her også i 2004 og den gode hjemmelagede maten og stemningen på stedet, fristet styret til gjentagelse. Vi bør prøve å få til en fellestransport fra byen.
Vi skal gjøre vårt til å skaffe en kåsør og lover dere hyggelig trekkspill-musikk og allsang. Vi oppfordrer alle til å ta med en liten ting  til en utlodning.
For medlemmer blir det kr.150,- å betale for juletallerken og kaffe inkl. Hvis det blir ledige plasser, så kan vi fylle opp med ikke-medlemmer.
Vi må ha en påmeldingsfrist 15.11. Ring til  
Helga 69196130 eller Evy 69192011
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DET VELSMAKENDE HJØRNET

Soppsuppe med paprika og persille

½ kg blandingssopp
2 fedd med hvitløk
2-3 ss smør
3 dl matfløte
1 liten neve kruspersille
1 rød paprika
salt og pepper
gurkemeie
litt sitronsaft

Rens og kutt soppen og legg den i en kjele eller ei panne sammen med smør, paprika i tynne skiver og hakket hvitløk. La det surre til soppen safter seg og er godt gjennomvarm.
Hell i fløten, la det koke opp, og smak til med salt, pepper og gurkemeie. La det koke i 5 minutter. Du trenger ikke bruke annen væske enn dette – saften fra soppen, paprikaen og fløten lager til sammen en perfekt blanding.
 Dryss med hakket persille og drypp over noen sitrondråper rett før servering.


Salat med kantareller og rimsopp

1 pk ruccolasalat
4 klasetomater
3 soltørkede tomater
1 håndfull kantareller
2-3 store rimsopper
2 ss smør
2 ss gressløk
2ss olivenolje
salt og pepper

Skyll ruccolaen og la den renne av seg. Skjær de friske tomatene i grove biter, og skjær eller klipp de soltørkede tomatene i strimler. Stek soppen i smøret til den er gylden, bland inn hakket gressløk og smak til med salt og pepper. Dryss soppen over salaten, og vend inn tomatene og litt god olivenolje.






































Soppomelett

3 egg
1 håndfull blandingssopp
1 dl hakket vårløk
smør til steking
salt og pepper
1 ss rømme el. creme fraiche

Fres sopp og vårløk i smør i en panne til soppen er fin og brun. Hell de piskede eggene over soppen med salt og pepper. Stek på lav varme til eggemassen stivner.
Serveres med litt rømme eller creme fraiche på toppen.























Avs.: Urteklubben Borago
			v/Evy Hoell
Øbergveien 44
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