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LØPSTIKKA 
Årgang 22 Organ for Urteklubben Borago                     Nr 1 feb. 2019 

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

  

 

Kjære Urtevenner ! 

I skrivende stund er det skikkelig julestemning ute, med 

vakkert vintervær som vi ofte har i slutten av januar. Vi 

telte inntil 15 dompaper rundt foringsplassen i dag 

morges, og avslutter denne Løpstikka med en hyllest til 

nettopp Dompapen. Men en stund før jul hadde vi et 

snev av vårfornemmelse. Fuglene kvitret og knoppene på 

julerosene har vært framme. Så vi ønsker alle 

medlemmene velkommen til en ny vår i klubben og 

håper at dere kan finne noe interessant i programmet som 

er satt opp. Vi har heller ikke i år fått noe innspill fra 

medlemmer om temaer på møter eller turer, så dette er 

styrets forslag som da vil bli gjennomført. Det er lagt 

opp til innemøte i mars og april, utemøte i mai og en 

klubbtur i Moss / Rygge - området i juni. Man skal heller 

ikke se bort fra at det kan bli en gåtur på vårparten. 

Det er hyggelig hvis du tar med potensielle medlemmer 

på møtene. 
 

 

 

Denne Løpstikka inneholder 
følgende : 

Ref. fra 13/9,17/9,23/10,22/11,26/11 og 13/12 

Møter / turer vår og sommer 2019 

Dikt pluss oppskrift 
  

 

 
 

 

 

MEDLEMSKONTINGENT 

kr. 150,- for enkeltmedlem og 

kr. 200,- for familiemedlemskap 

Betalingsfrist: 1. mars 2019 til konto 

1030.07.01014 

Borago v/ Anne Britt Samuelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ref. fra Sopptur i Prestegårdsskogen 

 på Idd 13/9-2018 

  

I ukene før denne turen var det funnet en del steinsopp i 

distriktet. 7 optimistiske damer møtte derfor opp med 

soppkurver ved Iddevang skole denne dagen. Vi gikk en 

2 km blåmerket løype med noen avstikkere her og der, 

men fangsten ble bare noen rødskrubber. Underveis 

kunne vi glede oss over synet av en kjempefuru. Anslått 

alder er 350 år og den var Ragnhilds pluss Veras 

armlengder/høyder til sammen , dvs 3,40 m rundt 

”livet”. Vel framme ved gapahuken ble det stekt 

medbrakt, ferdig forvellet steinsopp og traktkantarell 

sammen med litt bacon. Det smakte godt ! Været var fint 

og damene koste seg på tur ! Ref. Evy 

 
 

 

 
 

 

Ref. fra besøk i den økologiske hagen  

på Os 17/9-2018 

 

Vi ble mottatt av ideinnehaveren og ildsjelen bak 

prosjektet, Kläre Poelchau. Hun er tysk og snakket et 

sjarmerende gebrokkent norsk, kombinert med engelsk. 

Det var 14 medlemmer av urteklubben som fikk glede av 

denne guidingen i hagen, og vi ble imponert over det de 

hadde fått til.  Deltagelse i dette prosjektet koster 100kr 

pr år, og da har man sin egen dyrkningskasse, pluss at 

man er med på fellesområdet. I egen kasse dyrker man 

det man selv ønsker, mens i inngjerdet fellesområde var 

det for eksempel poteter, forskjellig kål, mais, bønner og 

mye mer. Her var felles dugnad og alle får høste av 

avlingen. Om våren plukkes alt av brennesle og legges i 

vann, - lukter vondt, men er supergod gjødning. Ellers 

var det brukt møkk fra ku, hest og høner. God jord ble 

opparbeidet med aviser for eksempel rett på gressplen 

med poteter oppå, og halm og gressavklipp på toppen. 

http://home.halden.net/borago
mailto:borago@halden.net
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Etter 2-3 år var det god jord til andre grønnsaker. Ingen 

fresing eller vending av jord i denne hagen,- nettopp for 

å bevare mikroorganismene i jorda. 

3 skoler i Halden var nå inkludert i prosjektet og disse 

var godt i gang. Det er folk fra mange nasjoner som  er 

med i denne hagen, for eksempel Cesarine fra Kongo, 

som vi husker fra et matlagingsmøte i urteklubben for 

noen år tilbake. Hun dyrker Amarant, som er en 

grønnsak (salat) fra hjemlandet hennes og fra hele 

Afrika. Et ganske stort område i hagen var dekket av 

denne planten og iflg henne inneholdt de 3 ganger så 

mye jern som bl.a. spinat, pluss en mengde andre viktige 

vitaminer og mineraler. Hun fikk ikke fram frø på disse 

plantene her i Norge, så det ble importert fra mamma i 

Kongo. Vi fikk kjøpt et glass med frø av henne, som 

medlemmene kan så neste år. Cesarine hadde laget en 

rett med amarant og røkt torsk, og alle i hagen fikk 

smake. Det var veldig godt, og en annen hagevenn 

serverte grønne tomater kokt i bl.a. fløte og godt krydder 

(også chili). Alt passet med ris som tilbehør. Kläre hadde 

stekt horn med steinsopp,- kjempegode ! 

Vi hadde ikke regnet med servering i hagen, - planen var 

å steke vafler med urter i Tomatkatedralen til Hoell. 

Siden det fortsatt var tidlig kveld, forflyttet hele gjengen 

seg til Øbergveien 44 og benket seg rundt bordet og 

praten var i gang. Oddlaug og Vera sto for steking og 

servering, og dampen la seg på glassrutene mens mørket 

kom snikende. En rådyrfamilie på 4 lusket utenfor og ble 

litt forstyrret i en av kveldsrutinene,- pærespising på 

plenen. Det ble en hyggelig kveld med 3 retters middag,- 

ikke verst på en vanlig mandag i september. Ref. Evy  
 

 
 

Ref. fra matmøtet på Tirsdagskafeen 

 23/10-2018 

 

Møtet var annonsert holdt 16/10, men datoen måtte 

endres.  Ikke desto mindre møtte 23 medlemmer 

m/venner opp til et spennende og hyggelig kveldsmøte.  

Evy ønska velkommen, og Vera presenterte Nicky, eller 

Nittiya Janphiphat som hun heter, og som er Veras 

svigerdatter. Nicky er fra Thailand og har vært her i 

landet i 12 år, og norsken hennes var det ikke noe å si på.  

Hun fortalte at hun gledet seg til å vise oss to thailandske 

basic retter.   

Hun fortalte oss at det brukes 2 typer ris i Thailand, 

søtris og Jasminris.  Søtrisen legges i vann i 3 timer og 

dampes 15 – 20 minutter i dørslag over kjele med vann. 

Vera presenterte maten som Nicky ville lage til oss og 

som vi fikk være med på å lage.  Navna på maten var 

vanskelige, Nam Prik Ang / Thai Northern Style Chili 

Paste var hovedretten og Bua Loi / Rainbow Rice Balls 

var desserten.  Oppskrift følger nedenfor.   
 

Nicky med Vera som hjelpekokke viste oss og forklarte, 

og matrett med smak ble det.  Mye chili og hvitløk 

gjorde svinekjøttdeigen kjempegod og smaksrik.   

Skikkelig jobbing, og så var det tid for smak-spising.  

Først hovedretten med ris, ferske grønnsaker opplagt på 

stort fat pynta med bananblader.  Svinestuinga i bolle i 

midten.  Så desserten hvor vi hadde vært med og rulla ut 

små kulørte deigkuler tilberedt og varmet i kokosmelk.  

Uvandt, og veldig godt! 

Oddlaug supplerte med drikke, deilig hjemmelaga 

solbærsaft-drikk. 

Under bespisningen ble lodder solgt og masse premier 

skifta eier under humør og prat.  Evy fortalte også at det 

er satt opp nytt møte – kranselagingsmøte – 26. 

november, noe som ikke står i Løpstikka. 

En hyggelig kveld med mye smak! 

Ref. Solveig. 
 

 

Nam Prik Ang / Thai Northern Style Chili Paste  
5 små, runde, røde charlottløker  

5 fedd hvitløk  

2 røde chili uten frø  

1 liten tørket, sterk chili  

Alt dette knuses i en morter og stekes i litt olje 

 

Tilsett: 50 g kokossukker, 200 g cherrytomater som deles i 4 

og stekes til de faller sammen til god saus  

 

Tilsett : 400 g svinekjøttdeig (evt grovhakket) - la det bli 

gjennomstekt og smak til med 4 ss fiskesaus og 3 ts 

tamarindsaus  

 

Serveres med dampet søt ris /«sticky» og spises med fingrene 

sammen med grønnsaker feks. agurk, bønner og kålrot 

 

Bua Loi / Rainbow Rice Balls  
Start med å skrelle og dampe  

200 g gulrot og  

200 g gresskar  

grønnsakene skal være myke. Lag puré av hver av dem - en 

gul og en oransje  

Lag ekstrakt/saft av Pandan blad - brukes som naturlig 

fargemiddel  

60 g Pandan blad - skylles godt  

1,5 dl vann  

kuttes i små strimler, kjøres sammen med vann i hurtigmikser 

og siles.  

 

Lag 3 deiger:  

Grønn   

2 dl rismel  

ca 1 dl saft av Pandan blad  

bruk fingrene til å blande godt sammen til en fast deig alá 

trolldeig konsistens  

 

Oransje  

2 dl rismel  

140 g gulrotpuré  

blandes godt sammen til en fast deig, lik den grønne  

 

Gul  

2 dl rismel 140 g gresskarpuré  
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blandes godt sammen til en fast deig, lik den grønne og oransje  

 

 

Rull små risboller - ta litt rismel på et brett og rull de litt for 

ikke å sette seg fast i hverandre.  

Legges så i kokende vann til de flyter opp.  

Ta i litt av gangen.  

Bruk en hullsleiv og legg de i en bolle med kaldt vann.  

 

Lag kokoskrem eller saus 

Start med å riste 10 g sesamfrø i tørr stekepanne  

 

kok opp  

5 dl kokosmelk  

90 g kokossukker  

1 klype salt  

 

tilsett sesamføene  

 

Legg risbollene i like før servering.  Serveres varmt. 

Ref. Solveig og Vera 

 

 
 

Ref. fra årsmøte og julebord  

torsdag 22/11-2018 

 

Årsmøtet: 

Møtet ble holdt på Rokke skole, og det var 32 deltagere 

tilstede. 

 

Sak 1: Åpning.  

Leder Evy åpnet møtet og ønska velkommen. 

 

Sak 2: Valg av dirigent og sekretær: 

Leder ble valgt til dirigent og sekretær ble valg til å referere 

årsmøtet.  

 

Sak 3: Årsmelding for 2018, lagets 21. år: 

Sekretæren leste årsmeldinga og den ble vedtatt med 

akklamasjon. 

 

Sak 4: Regnskap: 

Kassereren gikk gjennom regnskapet, som viser et overskudd 

på 5.510,- for 2018 og at vi pr. 22.11.18 har kr 34.482,- i 

banken.  Regnskapet er revidert av revisor Bjørg Bekkevold og 

funnet i orden.  Regnskapet ble vedtatt ved akklamasjon. 

 

Sak 5: Valg: 

Kandidatene hadde blitt spurt og sagt seg villig og 

valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon: 

 

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: Solveig Riis  Gjenstår 1 år 

Styremedlem: Oddlaug Fagerhøi Gjenstår 1 år 

Vara:  Anne Lise Landsverk Gjenvalg for 2 år 

Vara:  Ragnhild Fuglerud Gjenstår 1 år  

Revisor:       Bjørg H. Bekkevold Gjenvalgt for 2 år 

Valgkomite:  Else Marit T.Pettersen Gjenstår 1 år 

  Oddlaug Fagerhøi Gjenvalgt for 2 år

  

Sak 6: Eventuelt. 

Det er ikke innkommet saker.  Leder minnet om at det er 

gjenvalg på alle i styret i år og at det er viktig for nytenkingen, 

å få inn nye medlemmer i styret.  Hun sa at alle som vil bidra 

bes gi valgkomiteen et tips før neste årsmøte og at alle i styret 

gjerne gir sin plass videre. Valgkomiteen vil også søke bredt 

før neste årsmøte etter nye kandidater til styret. 

 

Julebord: 

Etter årsmøtet ble julemat, levert av «Gamle Meieriet, 

Halden»  satt fram i lillesalen, pinnekjøtt til de fleste, ribbe 

mm til noen.  Og før vi tok til oss, kunne leder henlede 

oppmerksomheten på bordene og at vi i år hadde gått til 

innkjøp av røde juleduker.  Bordene var vakkert pynta med 

høye lys og telys, hvite julestjerner, eføy og  grøntknipper.   

Så var det bare å forsyne seg av maten, til selv-medtatt drikke.  

Under maten ble det sunget ulike julesanger, de gamle 

tradisjonelle, og også de litt mer moderne som setter lys på 

dobbeltheten i nåværende julefeiring.  Og med vår utmerkede 

pianist, Bente, ble det munter stemning mens vi sang og koste 

oss.  

Etter mat leste leder en humoristisk julefortelling, og det ble 

sunget flere sanger.  Så fulgte Quiz, deltagerne ble rotet 

sammen i grupper, og måtte vise hva de har lært seg om 

krydderurter i løpet av året.  Ikke dårlig resultat, selv om 

gjetning nok også var i bildet.  Så fikk gruppene nye 

utfordringer, ark med rebuser hvor vi skulle finne jentenavn.  

Også det ble løst i muntert lag. 

Så var det kaffe og riskrem, og til det ble Evys medbrakte 

bergenske Kaffivise sunget,- en vanskelig, men munter 

tungegymnastikk, som styret hadde tyv-øvd på på forhånd.  

Og under kaffen kom også loddsalg med julestjerner og 

julegløgg som gevinster.  Siden flertallet av deltagerne nå var 

over den første ungdommen, ble det også munterhet og 

gjenkjennelse hos flere når vi akkompagnert av Evys 

musikkmaskin sang «Litt gammal» av Jacoby.  Og så ble 

kvelden avsluttet  ved at leder takket for frammøtet og minnet 

om to arrangementer til dette året, kranslagingskveld og 

julebad i Strømstad.  Og så ble vi ønska vel hjem.  

Ref. Solveig 

 
 

Ref. fra kranselagingskveld 

 mandag 26/11-2018 

 
Dette møtet var også på Rokketunet, men denne gang i 

Bryggerhuset som drives av Berg, Rokke og Asak Historielag.  

Kanskje for tett mellom møtene?  Bare 5 møtte opp til 

kranslagingsmøtet, men 5 desto ivrigere deltagere ( alle fra 

styret).  Ut fra selv-medtatt materiale, ble det jobba med 

knipper i einer,  barlind og tuja, ja noen hadde vært skikkelig 

langt til skogs for å hente seg einermateriale til opptil flere 

kranser.  Og kranser ble pynta med sløyfer, kongler, eføy og 

gullris(? – ja vi var ikke sikre) og flotte ble de !  På kjøkkenet 

hadde vi egen matlager, som hadde benytta anledningen til å 

bake brød. Så i tillegg til sveler med syltetøy og brunost, 

smakte nybakt, steinovnsbakt brød skikkelig bra til kaffen.  

Og alle dro hjem fra en hyggelig kveld. Ref. Solveig 
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Ref. fra Strømstadtur- bad og mat 

 torsdag 13/12-2018 
 

Vi var to biler med 6 kvinner som dro sammen til Strømstad 

på denne Borago-turen.  Et kjapt besøk på ”Haldenpolet”, så til 

Strømstadbadet.  Vi var heldige, -  badet skulle egentlig være 

stengt, men det var utsatt til over jul.  Imidlertid var det små 

reparasjoner på gang, dvs. at det var en mann som jobbet i 

badstua. Men hvis vi turde gå inn, så skulle vi slippe og betale, 

noe vi selvfølgelig takket ja til!  Etter svømming og dusjing og 

påkledning var vi klare for lunsj på Laholmen,  - en tradisjon 

det også.  En storvokst lunsj, alt hva hjertet kunne begjære av 

lunsjretter og desserter.  Deilig.  Så ble det bare tid til en 

handletur, før vi la veien hjem.  Men jammen hadde det tatt 

sine timer!  Veldig hyggelig. Ref. Solveig 

 

 
 

Program for våren 2019 

 
Hyggekveld i Solveigs Kafe 

mandag 4/3-2019 
 

Vi har vært heldige å få Jan Ingar Båtvik og hans frue 

Torunn på besøk denne kvelden. Jan Ingar jobber ved 

Høyskolen i Halden og kan det meste om det som rører 

seg i naturen. Han er en kløpper til å ta bilder og 

formidle biologien, og vi kan glede oss til å høre på han. 

Samtidig vil hans Torunn lese dikt hun har skrevet selv.  

Det blir også utlodning, som vanlig, og veldig hyggelig 

hvis noen tar med en gevinst.  Det blir servert kaker og 

kaffe/te.  

Vi møtes på kafeen til Solveig  i Rokke kl. 18.30. 

 
 

 
 

Vi lærer om druer og vin   

      tirsdag 9/4-2019 

 
For noen uker siden sto det et innlegg i HA om en mann 

som dyrket druer på Damhaugen, og lagde vin av disse.  

Solveig kastet seg på ideen om å lære om dette, og fikk 

styrets tillatelse til å invitere denne druemannen til et 

møte i Borago. Han var villig til å lære oss litt om sin 

lidenskap, og skulle kanskje ta med noen stiklinger og en 

flaske egenprodusert vin til smaksprøve. Alle som liker 

druer og vin bør komme , og kanskje kan vi ta en tur til 

”Vinland på Hvaler” i aug eller sept. Møtet starter kl. 

18.30 i Solveigs kafe. Denne gang tar vi kr.20,- for 

serveringen  og har loddsalg som vanlig. 

Vel møtt til en lærerik kveld ! 

  

 

   Suppemøte i Urtehagen 

tirsdag 7/5-2019 
 

Det kan være litt kaldt i været denne dagen, men vi 

satser på at det går greit å være i urtehagen hos Solveig. 

Hvis det blir kaldt, så får vi heller trekke oss inn i 

kafeen. Vi møtes som vanlig 18.30 og det blir servering 

av 3 forskjellige supper med brød til kr.20,- En rusletur i 

hagen med spørsmål til innehaveren, er absolutt lov ! Vi 

satser på loddsalg, og det er ekstra hyggelig hvis noen 

har stiklinger av planter, - det være seg blomster eller 

urter som kan loddes ut. 
 

 
 

Heldagstur til Moss / Rygge 

 lørdag 15/6-2019 

 
Turen er ikke helt fastlåst ennå, men dagen og området 

er klart. Vi har tenkt oss innom en gård med litt kunst, et 

flott gartneri og et hyggelig sted å spise mat. Vi kommer 

tilbake med ytterligere opplysninger når det nærmer seg, 

men vil gjerne at dere holder av denne lørdagen til tur 

med klubben.    

 

 

 Dompap 

Dompap på foringsbrettet! 

Et usvikelig sikkert varsel 

om meir snø med det første, 

men det får ikke hjelpe, 

dompapen er min kjæreste fugl 

i norsk vinterfauna, 

en bevinget hilsen fra sola. 

Jeg velsigner sikkefrøene 

og henne som strødde dem ut 

slik at solfuglen min kom på besøk. 

Blir stående lenge ved vinduet og se, 

det nedsnødde, livløst kalde landskapet 

og så – overrumplende brått – 

dette varmt røde fuglebrystet. 

Det er som om hele snøvinteren – 

dette boreale vanviddet av fykende hvitt – 

stanser opp et øyeblikk, 

står og varmer sine blodløse spøkelseshender 

ved denne bittelille flammen av farge og liv. 

 

Hans Børli 

 


