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LØPSTIKKA 
Årgang 21    Organ for Urteklubben Borago                     Nr 1 jan. 2018 

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

  

 

Kjære Urtevenner ! 

Borago går inn i et nytt tiår og kan se tilbake på veldig 

mange hyggelige samlinger og turer, - det synes i alle 

fall vi som har sittet i styre og stell noen år ! 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 ikke fått noe innspill fra medlemmer 

for øvrig, så dette er styrets forslag som da vil bli 

gjennomført. Men hvis det dukker opp nye ideer hos en 

av dere, så tar vi det gjerne til vurdering i høstens 

program. Tradisjonelt har vi 2 innemøter, der ett er  

matmøte og ett er teoretisk opplæringsmøte. På våren har 

vi også gjerne en tur til et gartneri pluss en hyggetur ut i 

naturen. I tillegg har vi ofte en eller flere aktivitetsturer, - 

det kommer litt an på hva vi rekker. Vi har ikke planlagt 

noen sensommertur i år, men det blir sikkert annonsert 

senere. Siden en del av medlemmene også er med i 

Hagelaget, har vi gjort det vi kan for ikke å kollidere 

med deres møtedager. Velkommen til Solveig Kafe i 

første omgang, og senere ut på tur ! 

 

 

 

Denne Løpstikka inneholder 
følgende : 

Ref. fra 23/11 og 14/12- 2017 

Møter / turer vår og sommer 2018 

Dikt pluss oppskrift 
  

 

 
 

MEDLEMSKONTINGENT 

kr. 150,- for enkeltmedlem og 

kr. 200,- for familiemedlemskap 

Betalingsfrist: 1. mars 2018 til konto 

1030.07.01014 

Borago v/ Anne Britt Samuelsen 

 

 

 

 

Ref. fra Årsmøtet og julebordet 

 23/11-2017 
 

Årsmøtet: 

 
Det var 28 deltagere på møtet (26 medlemmer).  Møtet 

ble holdt på Rokke skole. 

Sak 1: Åpning. 

Leder Evy åpnet møtet og ønska velkommen til årsmøtet 

på Rokke skole. 

Sak 2: Valg av dirigent og sekretær: 

Leder ble valgt til dirigent og sekretær ble valgt til å 

referere årsmøtet.  

Sak 3: Årsmelding for 2017, lagets 20. år. 

Sekretæren leste årsmeldinga og den ble vedtatt med en 

merknad: Løpstikka sendes nå ut elektronisk til alle, 

ingen får den lenger i post. 

Sak 4: Regnskap: 

Kasserer gikk gjennom regnskapet, som viser et 

overskudd på 2.811,- for 2017 og at vi pr. 5.12.16 har kr 

28.099,- 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, gjenstår 1 år 

Kasserer: Anne Britt Samuelsen,gjenvalgt for 2 år 

Styremedlem:  Vera Fosser, gjenstår 1 år 

Styremedlem:  Oddlaug Fagerhøi, gjenvalgt for 2 år 

Styremedlem:  Solveig Riis, valgt for 2 år 

Vara:   Ragnhild Fuglerud,gjenvalg for 2 år 

Vara:  Anne-Lise Landsverk, gjenstår 1 år 

Revisor:  Bjørg Holmene Bekkevold, gjenstår 1 år 

Valgkomite:  Else Marit Tvete Pettersen, valgt for 2 år 

  Oddlaug Fagerhøi, gjenstår 1 år 

Sak 6: Eventuelt: 

Det var ikke innkomne saker.  Leder minnet om at styret 

gjerne ønsker tema for møtene fra medlemmene. 

 

Julebord: 

 
Det ble en liten pause før vi igjen benket oss, nå til 

julebordet. Bemerkes må det at langbordene var vakkert 

dekket med røde duker, telys, lerketre-kvister, eføy og  

tuja. Vi sang velkomstsangen, leder informerte om 

maten vi skulle spise og kaffe med bløtkake senere.  Så  
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var det bare å forsyne seg av ribbe og pinnekjøtt med 

tilbehør, alt etter hva man hadde bestilt.  Maten var levert 

av ”Det gamle Meieriet” ved Cecilie Brestrup, og til 

maten hadde deltagerne med selvvalgt drikke.  Under 

bordsettet ble det sunget sanger fra sanghefte som var 

kopiert opp: noen gamle melodier med ny humoristisk 

tekst, beskrivelser av dagens førjuls-virkelighet.  Solveig 

orienterte om lokalet vi var på, gamle Rokke skole, med 

de andre husene, tidligere skolebygg, nåværende 

barnehage og Bryggerhuset, som nå settes istand av 

Berg, Rokke og Asak historielag.  Rokke skole er til 

allmenn utleie, og utleiekalender og informasjon ligger 

på nettet på Rokke Bygdelag.  Etter maten var det tid for 

Quiz, og 5 lag med skiftende medlemmer, jobba ut 

løsninger på vanskelige nøtter.  Lagene deltok ivrig og 

humørfylt, og det ble en flott aktivitet før det ble tid for 

kaffe og bløtkake.  Vi sang kaffesangen, og summa 

summarum ble det et riktig lystig julemøte, og 

forhåpentlig koste alle seg.  

Ref. Solveig 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ref. fra bad og mat i Strømstad 

14/12-2017 

 

Vi var bare 4, Ragnhild, Kirsten, Torill og undertegnede  

som møttes på Svinesundparken kl. 10 og samkjørte til 

Strømstad for den årlige badeturen.  Riktig nybada og 

nyskålda ble vi etter svømmetur og badstubad, og freshe 

gikk vi og lunsjet.  Riktignok etter en liten tur innom 

forskjellige spennende butikker på veien.  Lunsjen på 

Laholmens flotte restaurant smakte fortreffelig, og vi satt 

og koste oss leeenge!  Og jammen, den dagen var det 

tilbud fikk vi vite, og vi fikk hele lunsjen til halv pris og 

betalte bare 99 kroner!  Etter det, ble det tur innom 

matbutikk og drikke-butikk og enda blomsterbutikk, før 

vi vente nesa hjemover.  Vi riktig utnytta dagen, og 

hyggelig var det også denne gangen!  Neste år håper vi 

det blir flere fulle biler dit! Ref. Solveig 

 
 

 

 

 
 

 

 

Program for våren 2018 

 
Pizza-kveld  

tirsdag 6/3-2018 
 

Denne kvelden skal vi prøve oss på en ny variant av 

pizza, nemlig bakt med søtpotet i bunnen. 

Styremedlemmene har på forhånd testet ut at det skal gå 

bra, så vi vet det blir godt. Vi har til og med juksa litt 

med forhåndsteking av et par eks, ellers ville vi ikke fått 

mat før sene kvelden. Men medlemmene skal også delta 

i pizzalagingen. Og dessuten skal vi lage salat, så de som 

vil, kan ta med skjærebrett og kniv. Vi tar 20 kr. pr. pers 

for maten og det blir også utlodning, som vanlig. Veldig 

hyggelig hvis noen tar med en gevinst, - da blir det 

ekstra gøy!  

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

 
 

          Summende hage 

          tirsdag 10/4-2018 

 
Ingen bier og humler,- ingen mat ! Vi har vært heldige å 

få tak i en foredragsholder ved navn Synnøve Borge fra 

Ås. Hun er naturfaglærer og lektor i pedagogikk og har 

forfattet norskbøker for barnetrinnet og noen faglig 

morsomme barnebøker, illustrert av Lise Myhre (Nemi). 

En av bøkene heter Steinhumle, og der lærer vi om livet 

til humla og hvor viktig den er. Vi vet at vår Borago 

eller Agurkurt er en populær plante for de vakre 

humlene, - og det finns mange flere planter vi kan friste 

humlene med i egen hage. Nå har vi en unik mulighet til 

å lære mer om dette spennende insektet og hva vi kan 

bidra med ! Kom og treff Synnøve i Kafeen hos Solveig, 

og møtet starter kl. 18.30. Denne gang tar vi kr.30,- for 

serveringen  og har loddsalg som vanlig. 

Vel møtt til en lærerik kveld ! 

  

 
 

Vi besøker bl.a.Lunds Gartneri i Onsøy  

torsdag 3/5-2018 
 

Det kan være i tidligste lager å plante ut i kasser og 

potter på verandaen eller i hagen, men vi drar til dette 

gartneriet og ser hva de har. Blir vi fristet til å kjøpe noe, 

og det gjør vi garantert, så må vi bare ta det med ro med 

utplantingen. Utvalget er best på denne tiden og dessuten 

passer det med en tur. Vi kjører innom Gamlebyen i 

Fredrikstad etterpå og hygger oss på en kafe med 

kaffe/te og noko attåt. Vil du være med, så kjører vi 

felles fra Coop, Brødløs kl. 16.30 
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Heldagstur sykkeltur til Syd-Koster  

onsdag 30/5-2018 

 
Felleskjøring fra Svinesundparken kl. 8.45 og vi regner 

med ferge fra Strømstad kl.10.00 til Ekenäs. Hvis det er 

ønskelig, så stikker vi innom ”Naturum Kosterhavet” før 

vi leier sykler. Veien blir til mens vi sykler, og vi bør en 

tur innom Trädgården for en titt og event spise middag 

der. Hvis det ikke klaffer, så blir det mat et annet sted. Vi 

kan event. ta ferge fra Långagärde når vi skal hjem. Siste 

ferge går 19.30 derfra, men hjemreise kan skje tidligere 

hvis det er ønskelig. 

Ta med niste til lunsj og kanskje badetøy ? 

Vi ønsker en påmelding til denne turen også, og 

presiserer at dette ikke er en stresstur, men at vi tar det 

lungt. NB ! Værforbehold ! Hvis veldig dårlige 

meldinger, er 5/6 et annet alternativ. Send SMS til Evy 

93646436 eller mail til evy@hoell.no innen 20/5 
 

 
 

FRØET 

    

Jeg ligger bare her og gror 

og drikker vann og spiser jord. 

Her er så varmt og mørkt og vått. 

Her er så fredelig og godt. 

 

I natt kom regnet lett på tå 

og banket ganske sakte på. 

Det hvisket til meg: Lille bror, 

en vakker dag blir du så stor 

 

at du kan løfte taket vekk. 

Og i en bitteliten sprekk 

vil hele verden åpne seg 

og sola smile ned til deg. 

 

Inger Hagerup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junikveld ved Ørsjøen 

        torsdag 14/6-2018 

 

Vi er opptatt av hva som vokser og gror i skog og 

mark, både med tanke på hvordan vekstene smaker 

og hvilken helbredende virkning de kan ha. 

I alle tider har folkemedisin og folketro fulgt 

naturens vekster. 

Du får høre noen fortellinger denne kvelden. 

Du får smake på vedfyrt bakerovnsbakst der ute i 

skauen. 

Du får nyte skogens ro og midtsommerens lys, lyd 

og lukter. 

Bestill bra vær! 

 

Velkommen til oss, Vera og Erlings hytte Neshatten 

på Ånerød ved Ørsjøen. 

Samkjøring fra parkeringsplassen ved Risum 

videregående skole kl 16:30. 

Påmelding til Vera innen 10/6, mobil 926 45 242. 

 
 

 

Sitrusdessert 

 

Vi er inne i sitrussesongen og det sies 

                   at vi spiser med øyene også. 

 

             En salat til dessert med gule og røde 

  appelsiner, clementiner og grapefrukt        

minner meg om sola. Smaksett med feks 

honning,mynte og ristede pistasjenøtter . 

                                   

 Server med vaniljekesam :-) Hilsen Vera !  
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