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LØPSTIKKA 
Årgang 20         Organ for Urteklubben Borago                     Nr 1 febr. 2017 

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

  

 

Kjære Urtevenner ! 

Vi har kommet til Årgang 20 på Løpstikka, og siden den 

er blitt utgitt helt fra starten av, så ble Urteklubben startet i 

1997. Stiftelsesmøtet ble holdt på Furulund i Aremark den 

4. desember og medlemstallet ble 24 denne kvelden. Det 

var skriftlig avstemming på hva klubben skulle hete, og 

flertallet stemte for Borago. Aase Larsen ble enstemmig 

valgt til leder og med seg i styret fikk hun Randi 

Hermansen, Sølvi Bente Nilsen, Solveig Jørstad og Grethe 

Thoresen. I årene som har gått har medlemstallet økt sakte 

men sikkert, og også litt opp og ned, så på siste årsmøte 

var det 46 betalende medlemmer hvorav 5 var 

familiemedlemskap ( så 51 totalt) Vi håper at de som ikke 

betalte i 2016 ønsker å komme tilbake igjen, og de trenger 

ikke betale for i fjor ! 

Siden stiftelsedagen var 4. desember, så kanskje vi 

planlegge at årsmøtet og julebordet for 2017 skal legges til 

denne dato ? Men dette er heldigvis lenge til, og vi skal 

forhåpentligvis treffes mange ganger før det. Styret har 

”snekret” sammen et program med 4 medlemsmøter og 2 

gåturer før sommeren, pluss at det jobbes med 

sensommertur i august. Vi håper det blir god oppslutning 

om aktivitetene og det er absolutt lov til å ta med seg 

potensielle medlemmer !  

 

 

Denne Løpstikka inneholder 
følgende : 

Ref. fra 17/11, 8/12 og 14/12-2016  

Møter / turer vår og sommer 2017 

”Hjemmelaget Vidunderkur” 

 

 

 
 

MEDLEMSKONTINGENT 

kr. 150,- for enkeltmedlem og 

kr. 200,- for familiemedlemskap 

Betalingsfrist: 1. april 2017 til konto 1030.07.01014 

Borago v/ Anne Britt Samuelsen 

 

 

 

 

 

 

Ref. fra medlemsmøtet 17/11-2016. 

 Vi lager kranser. 

 

Vi hadde denne gangen leid et romslig lokale på Rokke 

skole, for å ha «armsleng» nok til jobben som skulle 

gjøres: Vi skulle lære å lage julekranser.  Anne Lise 

Lyseto var lærer, og materialet var grener fra einer, 

barlind, tuja, furu og edelgran som hver hadde med seg 

etter eget ønske og mulighet, samt kransegrunnlag, 

bindemateriale og pynt som Anne Lise og medhjelper 

Oddlaug hadde ordnet.  Etter en kort innføring, var det 

bare å gå i gang.  Noen valgte å beskytte hendene for de 

kvasse barnålene med hagehansker, noen trosset stikkene 

og gikk til verks med bare nevene.  Det ble øredøvende 

stillhet mens folk jobba, bare avbrutt av noen spørsmål til 

læreren om hvordan vi skulle gå fram videre.  Og hjelp 

fikk vi.  Et stykke uti jobbinga så mange kranser noe 

miserable ut, men det rare var at da vi kom i mål så var de 

jammen blitt flotte!  Og med en sløyfe og litt pynt som 

lærer’n hjalp oss med, så de helt proffe ut. 

Midtveis i jobbinga hadde den selvutnevnte 

kjøkkengjengen ordnet med kaffe og smurt julekake til 

oss, og det smakte fortreffelig.  Takk til kjøkkenskriverne!  

Loddsalg tok vi oss også tid til, og gevinster skiftet eier. 

Som sagt: kransene ble flotte, så alle kunne gå 

adventstiden lyst i møte.  Stor takk til Anne Lise for en 

lærerik kveld! 

Ref. Solveig 

 

 
 

 

Ref. fra  årsmøte og julebord 8/12.2016 

Det var 16 betalende medlemmer tilstede på årsmøtet. 

Sak 1: Åpning : 

Leder Evy ønska velkommen til årsmøtet på 

«Serveringsstedet 1716» i Halden. 

Sak 2: Valg av dirigent og sekretær: 

Til dirigent ble leder Evy valgt og til sekretær ble valgt 

sekretær Solveig. 

Sak 3: Årsmelding for 2016: 

Sekretæren leste årsmeldingen som ble godkjent ved 

akklamasjon. 
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Sak 4: Regnskap: 

Kassereren gikk gjennom regnskapet som viser et 

overskudd for året 2016 på kr 842,-.  I beholdning har vi 

nå kr 28.756,53.  Regnskapet er revidert av revisor Bjørg 

Holmene Bekkevold og funnet i orden. 

Sak 5: Valg: 

Leder  Evy Hoell    gjenvalgt for 1 år 

Sekretær:  Solveig Mellevold   gjenvalgt for 2 år 

Kasserer:  Anne Britt Samuelsen   gjenstår 1 år 

Styremedlem:  Vera Fosser    gjenvalgt for 2 år 

Styremedlem Oddlaug Fagerhøi   gjenstår 1 år 

Styremedlem: Else Marit Tvete Petterse   gjenstår 1 år 

Vara:  Ragnhild Fuglerud   gjenstår 1 år 

Vara:  Anne-Lise Landsverk   gjenvalgt for 2 år 

Revisor: Bjørg Holmene Bekkevold   gjenvalgt for 2 år 

Valgkomite:  Anne-Lise Lyseto   gjenstår 1 år 

  Oddlaug Fagerhøi   gjenvalgt for 2 år 

 

Sak 6: Eventuelt: 

Det var ikke innkommet saker.  Leder minnet igjen om at 

ønsker om tema for møtene fra medlemmene var 

velkomne. 

Årsmøtet avsluttet. 

 

Julebord: 

Etter årsmøtet ble vi ønsket velkommen til årets julebord, 

både av leder og av kveldens kelner og ytterligere to 

medlemmer sluttet seg til selskapet.  Ved hjelp av Bentes 

pianofingre og Veras key-board, sang vi oss gjennom 

første julesangen.  Det var tyrkiske retter på menyen, og vi 

gikk og tok til oss fra en buffet med mange velsmakende 

retter.  Det var retter av kylling, biff og lammeskank, samt 

forskjellige sauser, ris, poteter og salater.  Dette var 

nydelig! 

Etter buffeten, sang vi oss gjennom flere av julens sanger, 

under musikalsk ledelse av Bente, som stilte opp, selv om 

formen ikke var helt på topp og at hun i tillegg ikke var 

helt fornøyd med instrumentet.  Flott levert!  Evy hadde 

laget Quiz, vi ble delt i 4 lag, som kjempet mot hverandre 

om de rette svarende i 40 forskjellige og interessante 

spørsmål.  Tipping ble det nok mye av, og spenningen sto 

i taket når vi rettet for hverandre.  Et lag vant noen poeng 

over de andre og fikk applaus!   Loddsalg med premier var 

det også tid til, og heldige var de som stakk av med 

hovedgevinstene.  Så flere sanger, før kaffe og dessert, 

eplekake med is og sorbe, nydelig.  En vise om 

”Førjulstvetydigheten”  avsluttet kvelden, og leder ønsket 

vel hjem.  En riktig hyggelig årsavslutning med god 

stemning i et trivelig lokale. 

Ref. Solveig 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ref. fra bad og mat i Strømstad 

14/12-2016 

 

Tradisjonen tro møttes vi på Svinesundparken kl. 10.00 

og kjørte sammen til Strømstad for den årlige førjulsturen, 

som innebar bad, svømming og badstu på Strømstad bad, 

med lunsj etterpå.  I bassenget var vi nesten alene og det 

ble tilbakelagt både lange og litt kortere distanser. En liten 

visitt hos Hörnan hører også med, pluss en julepyntet 

butikk på det andre hjørnet. Deretter nøt vi en stor og god 

lunsj (buffet + hovedrett og dessert etterpå! ) på 

Laholmen Hotell med flott utsikt over havet, og vi trilla 

derfra! Så gikk vi igang med de andre gjøremålene.  Både 

Systembolag og blomsterutsalg ble besøkt, og også ICA-

butikken rakk vi som snarest.  Utrolig hva slikt tar tid, og 

vi rakk til Halden med knappe marginer i forhold til hva 

vi hadde av tid. Men også i år en utrolig hyggelig tur med 

mye prat og hygge, og skikkelig renvaska ble vi alle fem! 

Takk for hyggelig følge til Ingrid, Ragnhild, Torill og Evy 

Ref. Solveig ( var selvfølgelig også med !) 

 

 
 

 

Program for våren 2017  
Vegetar-kveld  

torsdag 9/3-2017 
 

Vi påvirkes av media og er også blitt så voksne at vi forstår at 

det vi putter i oss av mat, har virkning på kroppen vår. Nå tar 

vi skrittet helt ut og har invitert Wenche Høidahl, som er 

vegetarianer, til å lære oss litt om dette temaet. Hun skal prate 

om vegetarmat og sikkert også om egen erfaring med 

omlegging av kostholdet. Vi skal servere sunn og god mat 

denne kvelden og vi håper på full kafe hos Solveig i Rokke. 

Vi starter kl. 18.30.. Hyggelig hvis noen tar med en gevinst til 

loddsalget,- da blir det ekstra gøy ! 

 

 
 

Formiddagstur på Aspedammen 

torsdag 30/3-2017 

 
Felleskjøring fra P-Plassen på Halden vgs. avd Risum  kl. 

10.00. Vi kjører sammen til Nyborg på Aspedammen, der vi 

starter og går en merket løype med navn ” Middagsrunden”. 

Løypa går i nydelig skogsterreng og stiger etter hvert opp mot 

Middagsåsen. I fint vær er det flott utsikt i retning Iddefjorden 

her og vi nyter medbrakt niste. 

På veien tilbake kommer vi inn på lysløypa. Denne turen er 

ikke veldig lang, men noe stigning som alle bør klare.  
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Russisk mat med fokus på rødbeter 

torsdag 20/4-2017 

 
Vi har tidligere blitt kjent med de russiske damene Irina og 

Olga, og kanskje også Virginia fra Lithauen blir med oss 

denne gang. De er veldig flinke til å bruke rå grønnsaker, og 

de har bl.a. noen gode salater der rødbeter er 

hovedingrediens.Vi skal være med å lage et par salater, så de 

som vil kan ta med skjærebrett og kniv. Det blir også noe attåt 

salatene. Møtet holdes i Kafeen hos Solveig og starter kl. 

18.30. Denne gang tar vi kr.30,- for maten og har loddsalg som 

vanlig. 

Vel møtt til en hyggekveld med Rødbeter som hovedtema !    

 

 

 

 
 

Gåtur i Degernesfjella  

onsdag 10/5-2017 
Denne turen gikk vi i mai 2015, men gjentar den nå pga noens 

ønsker. Felleskjøring fra Coop på Brødløs kl. 10.00  

Vi kjører litt forbi Sandbekk Mølle. Går til Hagetjern, Nedre 

Sandvann og langs bekken til Øvre Sandvann. Bratt opp til 

Slottsåsen og ned til rast på vakre Haugseter. Mulighet for en 

dukkert i friskt vann. Videre følger vi et høydedrag tilbake til 

startstedet. Dette er en lang tur, totalt 13 km, som krever godt 

fottøy og god nistepakke.. 

Turledere Solveig og Evy 

 

 
 

 

Besøk på Bøensætre med foredrag  

onsdag 31/5-2017 

 
De som var medlemmer i 2003 har kanskje et vagt minne om 

en tur vi hadde til Bøensætre, der Hedda Kortnes var vertskap 

og hadde en imponerende urtehage. Den inspirerte noen og 

enhver av oss til å sette i gang ! Etter mange år er Hedda 

tilbake, nå som eier, og på hjemmesida til Bøensætre kan du 

lese om aktivitetene der. Vi har gjort avtale med henne om et 

foredrag med temaet:”Urkorn og belgvekster”, og regner med 

at de fleste er litt nysgjerrige på dette. I tillegg får vi en tur i 

”Permakulturhagen”. Det blir også servering av suppe eller 

salat etter hvordan været er, med hjemmelaget urkornsbrød, og 

maten koster kr.150,- pr.pers. Du må også regne med kr.50,- til 

spleis på bensin til den som kjører.  Klubben betaler for 

foredraget. 

Hedda stiller som betingelse at vi må være min.10 pers for å ta 

oss imot, så vi må ha en påmelding innen 19/5 til Solveig på 

mob. tlf 95402925. Vi kjører felles fra Turisten-brygga i 

Tistedal kl. 18.00, og hvis noen har problemer med å komme 

dit, så snakk med Solveig om dette. 

 

 

Grønt møte med Inger Lise Østmoe 

 mandag 12/6-2017 

 
Dette møtet er i samarbeid med Berg Bygdekvinnelag, siden 

vi har en felles interesse i grønne vekster og urteklubben har 

kunnet anbefale Inger Lise som en inspirasjonskilde i dette 

temaet. Noen av oss kjenner henne fra tidligere med 

foredraget ”Vilt-vakkert-grønt-godt-ellevill mulighet og 

sprudelutt kveld” i 2005,- det var en suksess ! Denne gang har 

hun en tittel : ” Blomstrende nytelse, smakfulle trær og ugress 

til begjær”, og det høres minst like spennende ut. 

Ragnhild Løberg Stordahl, leder for Berg Bygdekvinnelag har 

tilbudt seg å ha møtet på gården sin, Søndre Ulset i Rokke. Vi 

starter kl. 18.00 med en vandretur i området, for å sanke noen 

grønne vekster sammen med Inger Lise. Foredraget begynner 

k.19.00 og deretter blir det supper og brød. Du må regne med 

noen kroner til mat og til loddsalg. Dessuten har Inger Lise 

sannsynligvis med seg noen produkter for salg (Fungi-

soppekstrakt) og det finnes også varer på gården til Ragnhild.   

Hvis noen ønsker samkjøring fra for eksempel Coop Brødløs, 

så ta kontakt med Evy 93646436. 

Velkommen til en grønn kveld, og alle skal få tak over hodet i 

tilfelle regn ! 

 

 
 

 

Sensommertur til Sverige 

 lørdag 19/8-2017  

 
Planen er en busstur til Värmland fra kl. 8.00-20.00 den 

19.august. Programmet er ikke helt ferdig, men 

hovedattraksjonen er Rottneros, og det blir et par ting i tillegg 

til denne parken. Vi kommer tilbake med mer informasjon før 

siste møte i juni, og håper mange av dere setter av denne 

dagen til en hyggetur med klubben. Be gjerne med en 

venninne, for vi stiller sannsynligvis med en stor buss.  

 

 

 

 
 
 

Her er en sak vi har sakset fra Halden Arbeiderblad: 

HJEMMELAGET VIDUNDERKUR 

Miriam Wicklund har samlet tusenvis av kjerringråd mot 

hundrevis av helseplager. Selv svelger hun 20 hele 

pepperkorn dersom hun føler en forkjølelse er på vei. 

Av NTB : 

 Kjerringråd virker, det er jeg ikke det minste i tvil 

om. Men alle rådene fungerer ikke for alle. Du må selv teste 

og finne ut hvilke som hjelper deg best, fastslår Miriam 
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Wicklund, som er aktuell med boka «De aller beste 

kjerringrådene». 

Det er hennes 11. bok om temaet. Hennes interesse for 

kjerringråd startet på begynnelsen av 1980-tallet, da hun 

jobbet i NRK som programleder for «Nitimen». Etter hvert 

fikk hun sin egen programpost, enkelt og greit kalt 

«Kjerringråd». 

• Jeg har samlet kjerringråd i mer enn 30 år. I den nye 

boka har jeg med de aller beste. Hvis jeg ikke tar mye feil, er 

det 2199 råd mot 303 plager, forteller hun. 

Pepper, eddik, tomat 

Forkjølelse er en typisk vinterplage Miriam Wicklund holder i 

sjakk ved hjelp av noe de fleste har hjemme. Hun svelger 20 

hele pepperkorn, uten å tygge dem, sammen med litt vann. 

• Du må ikke spørre meg hvorfor det funker. Jeg vet 

bare at det gjør det på meg, så lenge jeg tar dem tidlig nok. Har 

forkjølelsen tatt tak, er det for sent. Det høres kanskje fryktelig 

ut med 20 pepperkorn, men det svir ikke i det hele tatt. Det er 

heller ikke farlig, men jeg anbefaler det ikke dersom man har 

magesår. Den eneste bivirkningen jeg har hørt om mot dette 

rådet, er litt treg mage, sier Wicklund, som for øvrig aldri har 

vært så veldig glad i pepper. 

Har hun hikke, fukter hun en sukkerbit med litt eddik, vel å 

merke bare 5 eller 7 prosent eddik. Hikken forsvinner ved å 

suge på den søte «eddiksukkerbiten», ifølge 67-åringen. 

• Det er også utrolig mye annet som kan kureres med 

ting man har hjemme. Litt malt pepper stopper blodet fra å 

renne fra småsår, blodet koagulerer med det samme. Ketsjup 

virker mot solbrenthet, det samme gjør tomatskiver. Sitronsaft 

i kaffe hjelper mot hodepine. Grønnsåpe virker mot mye 

forskjellig, som sår, tette melkeganger, leddsmerter, 

endetarmsplager og kløende insektstikk, sier hun. 

Likeledes har mange andre hverdagslige varer – som sukker, 

salt, kanel, egg, hvitløk, ingefær, olivenolje, potet, potetmel, 

yoghurt og øl – kurerende effekter på sine måter, mener 

kjerringrådeksperten. 

Leter etter groblader 

Wicklund tror ordet «kjerringråd» kommer av at det var 

kvinnene rundt om på gårdene som fikk i oppdrag å løse 

barnas – og andre folks – plager. Mange av kjerringrådene har 

trolig overlevd i hundrevis av år, kanskje tusenvis av år. Og 

nye råd har kommet til på grunn av tilfeldigheter eller 

eksperimentering, eller fordi et godt råd har blitt spredt fra 

kjerring til kjerring og fra bygd til bygd. 

• I mangel på legevitenskap og medisiner prøvde folk å 

kurere seg selv og andre med ting de fant i naturen eller hadde 

for hånden. En rekke naturmidler som ble brukt i gamle dager, 

inngår i dag i ulike medisiner. Mange urter og planter har 

utvilsomt god effekt. Selv samler jeg groblader om våren, 

fryser dem ned og tar dem fram når det trengs. Groblader kan 

brukes mot for eksempel myggstikk, utslett, sår og kviser, 

mens te av groblader er godt mot bronkitt og magetrøbbel, sier 

Wicklund. 

Hun henter også andre virkningsfulle planter direkte fra 

naturen, blant annet hagtornblomster, brennesle og 

prikkperikum (johannesurt). Et oljeuttrekk av sistnevnte blir et 

fantastisk middel mot lettere brannsår, hevder hun. 

På eget ansvar 

Men hun understreker at man må vite hvilke planter man 

plukker og være nøye med å følge advarsler. Flere urter kan 

nemlig reagere med legemidler, og noen urter bør ikke inntas 

av gravide. 

• Man må selv ta ansvar for å bruke kjerringrådene 

riktig og med forsiktighet, og rådene er ikke ment som 

erstatning for legebesøk eller medisiner. Men jeg sikker på at 

mange kan bli overrasket over hvor godt mange av 

kjerringrådene virker, fastslår hun. 

Ti av Wicklunds kjerringråd 

1. Forkjølelse: Svelg 20 hele pepperkorn sammen med litt 

vann når du kjenner at du er i ferd med å bli forkjølt. 

2. Hodepine: Press saften fra én sitron og tilsett en kopp med 

varme kaffe. Drikk og legg deg nedpå i ca. 25 minutter. Det 

virker nesten like bra å svelge ned en miks bestående av én 

spiseskje pulverkaffe oppløst i sitron. 

3. Sår: Vask og rens såret før du legger på groblad med 

bladets overside mot såret. Husk å bruke ferske blader, som er 

vasket før bruk. 

4. Kviser: Knus vaskede groblader og legg på kvisene med 

gasbind eller plaster over. Er du heldig, merker du bedring 

etter bare noen timer. Kokt løk på kvisene kan også ha en god 

virkning, og det samme gjelder potetmel. 

5. Solbrenthet: Kan lindres ved at man legger knust tomat på 

den såre huden en halvtimes tid. Ketsjup skal også funke, og 

det samme gjør Aloe vera. 

6. Hikke: Ha litt eddik (5 eller 7 prosent) på en sukkerbit. 

Hikken forsvinner når sukkerbiten er sugd opp. 

7. Reisesyke: Sett en plasterlapp over navlen. 

8. Kløe: Mal opp vassarve og ha i badevannet. 

9. Vepsestikk: Legg en skive slangeagurk på stikket. 

Grønnsåpe og groblader er blant andre midler som også skal 

hjelpe. 

10. Trøske: Denne soppinfeksjon, som ofte oppstår som hvitt 

belegg i munnen hos spedbarn, kan kureres med tyttebærsaft. 

Før i tiden var det vanlig å smøre tungen med barnets egen 

urin for å bli kvitt plagene, og noen mener det funker ennå. 

Kilde: «De aller beste kjerringrådene» av Miriam Wicklund, 

Kagge Forlag. 

Helsedirektoratet opplyser at de på generell basis verken 

fraråder eller oppmuntrer til bruk av kjerringråd. 

Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, 

understreker at råd om helse bør gis av kvalifisert 

helsepersonell ut fra en vurdering av hva som anses faglig 

forsvarlig i hvert enkelt tilfelle. 


