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LØPSTIKKA 
Årgang 19          Organ for Urteklubben Borago                     Nr. 1 – febr 2016 

Red. Evy Hoell tlf. 93646436                                             Hjemmesideadresse: http://home.halden.net/borago 
E-postadresse: borago@halden.net 

 

  

 

Kjære Urtevenner ! 

”I mine bed strutter julerosene av velvære, enkelte 
løker stikker opp her og der og knoppene på 
rhododendronbuskene  forteller at det kan bli en 
fantastisk blomstring i år.  Jeg har mine tvil om det 
kommer mer langvarig kulde og snø, og velger å 
starte planlegging av våren.  Programmet for 
første halvår er klart, og det gjenstår å se om 
medlemmene er fornøyd med styrets forslag.” 

Dette var innledningen i begynnelsen av februar i 
fjor, og nå i år på samme tid er det også umulig å 
spå været den nærmeste framtid. Fra sprengkulde 
et par uker og deretter vind og varmegrader, så 
har snøen forsvunnet og man føler at det snart er 
vår. Programmet til urteklubben er i alle fall klart, 
og vi håper dere kan glede dere til nye møter og 
turer i godt selskap. 

Ta gjerne med en venninne eller venn, - vi har 
plass til noen flere. 
 

 

Denne Løpstikka inneholder følgende : 

 

Ref. fra 3/12 og 10/12-2015 

Møter / turer vår og sommer 2016 
 

 

 
 

MEDLEMSKONTINGENT 

 

kr. 150,- for enkeltmedlem og  

kr. 200,- for familiemedlemskap 

Betalingsfrist: 1. april 2015 til konto 

1030.07.01014 

Borago v/ Anne Britt Samuelsen 

 

 
 

 
Referat fra årsmøte og julebord 3/12-2015 
Sak 1: Åpning. 

Leder Evy ønska velkommen til årsmøtet på Gamle 

Kommandant i Festningen. 

Sak 2: Valg av dirigent og sekretær: 

Til dirigent ble Evy valgt og til referent Solveig. 

Sak 3: Årsmelding for 2015. 

Sekretær Solveig leste, med noe hjelp, årsmeldinga for 2015, 

og den ble godkjent. 

Sak 4: Regnskap. 

Kasserer Anne Britt gikk gjennom regnskapet som viser et 

overskudd på 3.702,-.  I beholdning har vi nå kr. 28.756,53.  

Da det ikke er lagets formål å spare seg opp “penger på bok” 

og vi er veldig godt situert, kan det bli mulighet til fint 

program også i året som kommer.  Regnskapet er revidert og 

funnet i orden av revisor Bjørg. 

Sak 5: Valg. 

Leder:   Evy Hoell, gj.valgt 1 år 

Sekretær: Solveig Mellevold gjenstår 1 år 

Kasserer:  Anne Britt Samuelsen, gj.valgt for 2 år 

Styremedlem:  Vera Fosser,ikke på valg, gjenstår 1 år 

Styremedlem:  Oddlaug Fagerhøi, gj.valgt for 2 år 

Styremedlem  Else Marit Tveter Pettersen,gj.valgt for 2 år 

Vara:   Ragnhild Fuglerud,gj.valgt for 2 år 

Vara:  Anne-Lise Landsverk, gjenstår 1 år 

Revisor:  Bjørg Holmene Bekkevold, gjenstår 1 år 

Valgkomite: Anne Lise Lyseto,gj.valgt for 2 år 

  Oddlaug Fagerhøi, gjenstår 1 år. 

Sak 6: Eventuelt: 

Det er ikke innkommet saker fra medlemmene til årsmøtet.  

Leder minnet om at dersom noen vil være med i styret, er det 

fint å få et tips, styremedlemmene lar seg bytte ut. 

Årsmøtet avsluttet. 

Julebordet foregikk også på Den Gamle Kommandant, og 

allerede ved ankomst før årsmøtet, fikk vi en gløgg.  Vi benket 

oss i lokalet under årsmøtet, til dekket bord.  Etter årsmøtet 

kom også gjestene med, og vi var 27 pers. musikken inklusive, 

til bespisningen.  Vi fikk bufé tillaget etter Den Gamle 

Kommandants egne oppskrifter og selvvalgt drikke.  Mange 

og nydelige smaker, dette var godt!   

Musikerne, Helga Løwengreen og Tore Gretland, trakterte 

sine trekkspill grundig, og vi sang oss gjennom allsangheftet 

med mange glade julesanger.  Vera leste Frank Kiel Jacobsens 

stykke om “Den hvite dame”, og satte oss i riktig nervøs 

stemning før vi tok fatt på rullesteins-gata opp fra Festningen.  

Det var for øvrig også utlodning, og alle som ville kunne 

kjøpe ett lodd a kr 20,-.  Ved trekningen fikk mange fine 

gevinster å ta med hjem. 

En lun og hyggelig kveld, hvor vi ønsket hverandre god jul og 

velkommen på nye urte-eventyr neste år! Ref. Solveig 
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Ref. fra Strømstad bad og mat 10/12-2015 
 

Denne turen må også sies å være tradisjon, det er i hvert fall 4. 

gangen vi drar på fellestur til Strømstad for å renvaske oss til 

jul og for å få med hva vi trenger fra Svenska bror til julen.  

Det ble bare en bil med tre kvinner, mens en bil til møtte opp 

på bestemmelsesstedet, men kortet ned på turen.  De tre 

kvinner svømte og pratet og fikk brukt krefter og åpnet porer i 

svømmebasseng og i badstu.  Mosjonen gjorde at vi ble sultne,  

så turen gikk raskt til Park, hvor stor lunsj med suppe, salater 

og fiskemeny sto på tapetet.  Velfortjent.  Så ble det shopping, 

både Systembolag, Blomsterland og Ica fikk besøk, og sånt tar 

tid.  Kvinnene fikk brukt hele dagen, men både hyggelig og 

nyttig var det! Ref. Solveig 

 

 

 

 
 

 

Vårens program 
 

Salver og såper torsdag 10/3-2016 
 

Sekretær Solveig har gått på kurs og vil gjerne dele litt 

kunnskap med oss andre i klubben. Hun vil vise og fortelle 

hvordan man kan lage ringblomstsalve og såpe. Dette skal skje 

i Tirsdagskafeen hennes kl.18.30.. Det vil ta for lang tid hvis 

alle skulle lage dette, så Solveig foreslår at hun demonstrerer 

og vi får en ferdig såpe og salve med oss hjem. I tillegg 

serveres broccolisalat og foccacia-brød. Styret har bestemt at 

alt  dette skal koste kr.100,- pr. person. Det blir som vanlig 

loddsalg og det er hyggelig om det passer å ta med en liten 

gevinst. 

 

 
 

 

 

Formiddagstur til ei hylle over Iddefjorden 

torsdag 7/4-2016  

 
Felleskjøring fra park.plassen på Risum vgs kl. 10.00 til 

nærmere Folkeseth. Vi skal opp i høyden av Folkåa 

naturreservat og være omringet av 300 år gamle furutrær. 

Jeg anbefaler gode tursko/støvler. Ta med mat, drikke, 

sitteunderlag og kanskje en kikkert. Fra hylla der vi skal raste, 

er det kjempegod utsikt helt inn i bukta ved Berby.  

Turleder er Evy     

 

 

 
 

 

Ugresspai med svallerkål og nesle 

 torsdag 21/4-2016 

 
Vi møtes i Tirsdagskafeen til Solveig kl.18.00, og 

deles i 3 grupper som skal lage hver sin pai. Dvs. 

styremedlemmene har på forhånd laget paibunner og 

stekt disse, og stiller også med de resterende 

ingrediensene. Det blir derfor bare fyllet av ugress 

som skal tilberedes på møtet.  Vera vil gi oss en 

orientering om brennesle og skvallerkål, og hvordan 

vi kan gjøre nytte av dette ”irriterende” men flotte 

ugraset. Håper mange finner veien til Rokke denne 

kvelden og vil smake på noe godt ! Det blir loddsalg 

som vanlig. 

 

 
 

Formiddagstur rundt på Høysand i 

Skjeberg, torsdag 28/4-2016 

 

Felleskjøring fra Svinesundparken kl. 10.00. Greit med 

påmelding hvis noen vil samkjøre fra Coop på Brødløs. 
evy@hoell.no eller sms til Evys mob. 93646436 . 

Turleder er Solveig. 

 

 
 

Granskudd og bjørkemuseører 

torsdag 12/5-2016 
 

Vi starter ved Tirsdagskafen til Solveig kl. 18.00 og 

tar en liten vandretur til nærmeste skogholt for å 

sanke materialer. Vi regner med at tidspunkt for å 

plukke granskudd er grei, men mulig bjørka allerede 

har blader og ikke små ører. Hver og en må følge 

med utviklingen denne våren ! Når bjørka har små 

museører, så er det viktig å plukke en del av disse og 

enten fryse eller tørke til eget bruk senere. På møtet 

vil dere få veiledning i hvordan vi koker 

granskuddsirup og bjørkesaft.  Siden dette er 

prosesser som tar litt tid, så har Solveig med seg 

ferdig laget granskuddsirup som skal serveres på 

iskrem! Det blir utlodning og vi håper på god 

oppslutning.   
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Formiddagstur til Vangaren via 

Lunnevika, torsdag 26/5-2016 

 
Felleskjøring fra Svinesundparken kl. 10.00 

Turen ble arrangert i april i fjor, og referatet finnes i Løpstikka 

sept.2015. Noen av de som ikke var med da, har ønsket seg 

denne turen i år. Vi kjører forbi Lunnevika camping og 

parkerer på anvist plass for naturreservatet. Derfra går vi på 

vei og videre på sti opp til Vangaren,- lang tur, mye opp og 

ned. 

Helt på toppen er det en fantasisk flott trollskog og utsikt til 

Hvalerøyene. 

Ta med mat og drikke, - og ha på godt fottøy. 

Greit om du sender en epost til evy@hoell.no eller sms til 

93646436 før 26/5 og sier ifra hvis du vil være med.  

  

 
 

Tur til Mjærum Gård i Hobøl 

torsdag 2/6-2016 
 

For n-te gang drar vi til Janne Moen i Hobøl for å beskue 

hennes vakre hage og gå berserk i utvalget av flotte 

urteplanter, sommerblomster, roser og andre busker samt 

stauder. 

Vi er ønsket hjertelig velkommen 2.juni og siden vi ikke var 

der i fjor, så kan hun fortelle at de gamle drivhusene er 

erstattet med ett stort på 700 kvm. og utvalget er større enn 

noen gang.. Dessuten vil hun vise oss rundt i hagen etter 

stengetid kl. 19.00 og det setter vi stor pris på ! 

Vi reiser i privatbiler fra P-plassen ved Coop-Brødløs kl.16.00 

eller Svinesundparken kl.16.10. De som ikke kjører selv, 

spleiser på bensinutgifter. Vi ønsker en påmelding til denne 

turen innen 31/5, så vi vet hvor mange biler vi trenger. Send  

epost til evy@hoell.no eller sms til 93646436.  

  

Hver og en tar med egen mat som vi inntar midt i hagen ved 

ankomst. Om du ikke skal handle noe særlig, er det verdt å 

være med for å oppleve alle de fantastiske blomsterbedene der, 

og hvert år er det nye overraskelser i hagen. 

 

 

 
 

Heldagstur til Syd-Koster  

torsdag 16/6-2016 

 
Felleskjøring fra Svinesundparken kl. 9.15 og vi regner med 

ferge fra Strømstad kl.10.30 til Ekenäs. Planen er å besøke 

”Naturum Kosterhavet” først. Deretter blir det en stor eller 

liten tur rundt på øya, alt ettersom vi skal leie sykler eller gå. 

Vi regner med å bestille plass på Trädgården for å spise 

middag, og da kan vi event. ta ferge fra Långagärde når vi skal 

hjem. Ferge går både 19.30 og  21.20 derfra, eller tidligere 

hvis det er ønskelig. 

Ta med niste til lunsj og kanskje badetøy ? 

Vi ønsker en påmelding til denne turen også, så send SMS til 

Evy 93646436 eller mail til evy@hoell.no innen 12/6. 

Sensommertur til Fredrikstad 

 lørdag 20/8-2016  

 
Det blir ikke skrevet så mye om denne turen her og nå. Vi 

har planer om å ta tog fra Halden og båt over til 

Gamlebyen. Litt mat, historie og kunst der, og videre med 

ferge til Isegran ( kjent fra Anno). Besøk i Urtehagen og 

andre overraskelser kommer senere. Hvor vi inntar 

dagens middag, er heller ikke bestemt ennå. Uansett bør 

dette bli en fin oppstart på høstprogrammet og vi håper 

dere foreløpig bare setter av denne lørdagen til en 

hyggetur med klubben.  

Mer info og påmelding nærmere sommeren ! 

 

 

 
 

Oppskrifter 
 

Denne oppskriften kommer fra Ragnhild og hun vil lage 

salaten til møtet 10/3-16. Tenkte det var greit å sende 

oppskriften nå, så har dere mulighet til å smake den og 

event. lage den selv senere på våren. 

 

Brokkolisalat 
Til 4 personer trenger du: 

450 g brokkoli i små buketter 

125 g bacon / spekeskinke / røkt skinke 

3 dl lett creme fraiche /kesam / majones 

2 ss finhakket rødløk 

60 g solsikkekjerner eller pinjekjerner (ca. 1 dl) 

100 g rosiner (ca. 1,5 dl) 

1 ts balsamicoeddik / hvitvinseddik 

½ ts friskpresset sitronsaft 

1 ts sukker (kan sløyfes) 

¼ ts salt 

 

Slik gjør du: 

Kok brokkoli 1 min.  Kutt opp brokkolien i små buketter 

Stek bacon og legg skivene på kjøkkenpapir slik at fettet 

renner av 

Finhakk løken og bland sammen med cremefraiche og 

de øvrige ingrediensene 

Tilsett brokkolibukettene og bland alt sammen 

Pynt til slutt med bacon på toppen. 

Kan gjerne stå og trekke til dagen etter. 
 

 

 

 
 

@ - POST 

Løpstikka sendes via E-post til medlemmer som oppgir 

sin e-postadresse til evy@hoell.no 
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