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LØPSTIKKA 
Årgang 19          Organ for Urteklubben Borago                     Nr. 2– sept. 2016 

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

 

  

 

Kjære Urtevenner ! 

 
Sensommerturen er lagt bak oss og høsten er i 

anmarsj. De fleste av oss er i sankemodus, både 

når det gjelder sopp, bær og urter. Fryserne 

fylles opp og vi skal bli flinkere til å bruke det vi 

putter nedi. Det er også tid for å samles for oss 

med disse felles interessene, og vi har satt opp et 

foreløpig program for høsten med møter og 

turer. Små justeringer kommer etter hvert 

framover, så det gjelder å holde seg oppdatert på 

eposten. Ta gjerne med en venninne eller venn 

som er interessert, - vi har plass til noen flere. 

 

 Vil samtidig minne dere på å sjekke at 

medlemskontingenten for 2016 er betalt. Vi 

mangler en del av de ”faste”, og håper det bare 

er en forglemmelse. 
Ny frist for innbetaling av kontingent er 15/9-2016  

  

kr. 150,- for enkeltmedlem og  

kr. 200,- for familiemedlemskap 

1030.07.01014 

Borago v/ Anne Britt Samuelsen 
 

 
 

 

Denne Løpstikka inneholder følgende : 

 

Ref. fra vårens møter og turer 

Høstens program 2016 

Oppskrifter 
 

 

 
 

 

 

Ref. fra medl.møtet med salver og såper 10/3-2016 
 

 

Til urteklubbens første møte i 2016 møtte det 14 medlemmer 

som hadde lyst til å lære litt om såper og salver. Sekretær 

Solveig hadde gått på kurs og ville gjerne dele litt kunnskap 

med oss andre. 2 av medlemmene meldte seg som 

medhjelpere. Oppskrifter ble delt ut, samtidig som Solveig 

orienterte om muligheter og framgangsmåter. Det ble laget 

ringblomstsalve og såpe kokt på lavendel-te. Det luktet svakt, 

og det ble tilsatt essenser senere. Alle fikk en salve og en såpe 

med seg hjem !  

Ragnhild hadde laget en nydelig broccolisalat og og Oddlaug 

stilte med et lekkert foccacia-brød. Medlemmene betalte 100,-  

hver for mat og varer og tok i tillegg lodd på medbragte 

gevinster og blomster. Kvelden ga 1200.- i overskudd. Solveig 

fikk overrakt en hortensia for fin innsats. 

Ref. Evy 

 

 
 

 

Ref. fra tur til hylle over Iddefjorden 14/4-2016 

 
Vi var fem kvinner som la ivei mot Iddefjorden etter noen 

kilometers biltur fra parkeringa på Risum vgs. til Folkeseth.  

Fin vei og siden sti å gå på, og litt opptur til ei flott hylle i 

fjellet med utsikt ned til nesten det innerste av Iddefjorden.  

Været var med oss, lunt og fint å nyte medbrakt mat der på 

hylla.  Gode og mette fikk vi energi til å utforske fjellpartiet 

nærmere, hvoretter vi tok en annen vei tilbake til bilen.  

Hyggelig og sosial tur!   Ref. Solveig 

 

 

 
 

Ref. fra medl.møtet med ugresspai 21/4-2016 

 
Torsdag 21/4 møttes 21 personer for å lage og smake 

ugresspai, et morsomt foretakende.  3 paier var forhåndsstekte, 

og flere hadde tatt med brennesleskudd og skvallerkål, resten 

av ingrediensene hadde Anne Britt kjøpt inn.  De frammøtte 

ble delt inn i tre lag som aktivt gikk til innsats!  Det ble skåret 

løk, raspa ost, forvella brennesle og skvallerkål, alt i raskt 

tempo, og etter en halv time var paiene i ovnen og roen senket 

http://home.halden.net/borago
mailto:borago@halden.net
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seg.  Vera foredro om hvorfor vi gjerne kan spise dette 

ugresset: 

Brennesle er en urt med kraftig blodrensende egenskaper, den 

driver gifter ut av kroppen og den stimulerer nyrene til å øke 

urinutskillelsen.  Den brukes som styrkemiddel om våren for å 

øke energien og den er stimulerende på fordøyelsessystemet 

og er en utmerket kilde til mange vitaminer og mineraler, den 

mest næringsrike urten som finnes.   

Skvallerkål – et forhatt ugress idet det tar over manges hager –

har medisinske virkninger, bl.a. er det svakt beroligende, 

urindrivende og betennelseshemmende.  Et fotbad i sterk 

urtete av skvalderkålblad er velgjørende.  Urtete av skvallerkål 

lages av unge blad, 2 ts til en kopp kokende vann som får 

trekke 10 min. før bladene siles fra.  Te av skvalderkålblad 

sammen med salvie er god medisin mot hoste og 

lungesykdommer.  Skvallerkål kan spises, og unge blad som 

høstes før planten er kommet i blomst, kan være en fin 

vårgrønnsak.  De er rike på vitamin C og kan brukes i salater, 

supper, stuinger og forskjellige ovnsretter, gjerne sammen med 

brennesle.  

Paiene ble ferdigstekt, og det ble bedt til bords hvor alle fikk 

smake ugresspai og sitronvann til drikke.  Det ble utlodning og 

flotte gevinster skiftet eier.  Det ble tidlig kveld, idet 

pailaginga, pga. dyktige kvinner, hadde gått så raskt.  Til slutt, 

informasjon om program for våren i Borago.  Ref. Solveig 

Oppskrifter er sendt tidligere, men kan fås ved henv. til Evy 

 

 
 

Ref. fra tur til Høysand 28/4-2016 

 
Turleder hadde tydeligvis skremt mulige turdeltagere ved å 

beskrive bakker og stigninger på strekningen.  Ingen møtte opp 

til turen som derved ble avlyst. Nytt forsøk kommer senere. 

 
 

Ref. fra medl.møtet med granskudd og 

bjørkemuseører 12/5-2016 

 
Møtet ble holdt på «Tirsdagskafeen» i Rokke, og mange 

interesserte var møtt fram.  På grunn av utrygt vær, sløyfet vi 

vandreturen i skogen, vi gikk rett på oppskriftene til Inger Lise 

Østmo, fra boka som hun sammen med 2 venninner ga ut for 

noen år siden: «Matsprell i naturens verden».  Flere hadde med 

bjørkeblad-museører og det ble laga saft-konsentrat etter 

oppskriften:  

 

Oppskrift Bjørkebladkonsentrat: 150 – 200 g friske, unge 

bjørkeblad, 1 kg sukker, 25 - 30 g (1 pose) sitronsyre eller 

vinsyre, 1 liter kokende vann. Røres sammen til sukkeret er 

oppløst.  La trekke i 3 – 4 dager på kjølig sted.  Sil og hell på 

flasker.  Bør oppbevares i fryser (gjerne i mindre beholdere, 

eks. rømmebeger).  Blande konsentratet med vann (eller farris) 

1 : 6 eller etter smak når du skal servere det.  Deilig, frisk 

drikke. 

Vi satte også i gang koking av granskuddsirup, og vi lagde 

Saft av gran og bjørk:  Like deler granskudd og unge 

bjørkeblad, hell vann over og la koke i 15 – 20 minutter.  La 

trekke en halv time.  Sil ut væsken og løs opp 300 g sukker og 

3 ss sitronsaft pr. liter væske. 

Granskuddsirup-oppskrift: 3 deler granskudd, 2 deler sukker.  

Legg granskuddene i en kjele og hell over vann til det dekker.  

La skuddene koke over middels varme i 15 minutter.  Sil fra 

væsken og rør inn sukkeret, kok over svak varme inntil passe 

sirup-konsistens.  Dette tar tid!!  Brukes på pannekaker, i 

krydderbakst og i brød, eller til å søte saus eller dram (Fortsatt 

Østmos oppskrift). 

Kokingen tar tid, og heldigvis var både bjørkesaft og 

granskudd-sirup (Evy hadde laget) laget på forhånd.  

 

Vera hadde laget en granskuddpesto, og oppskriften står i 

boka ”Gratis mat” av Ellen Beate Wollen og er slik : 

1 neve granskudd 

1 neve mandler (jeg ristet mandlene litt i stekepanna) 

2ss parmesan el. 

1 fedd hvitløk 

1 dl olje 

pepper og salt 

Kjøres i stavmikser. Serveres med biter av knekkebrød som 

snack eller aperitiff. 

 

Vera serverte den til rugsprø, og det var knallgodt ! 
Is og kaker var innkjøpt, og vi hadde et nydelig dessertmåltid 

med is og granskudd-sirup, med saft av bjørkeblad og 

bjørkeblad/granskudd.  Utlodning med masse flotte gevinster, 

og plutselig var kvelden over! Ref. Solveig 

 

 
Ref. fra tur til Vangaren 26/5-2016 

 

Det var felleskjøring fra Svinesundparken kl. 10.00, og 

mellom 7og10 damer pluss en hund var klare for tur. Kjørte til 

parkering forbi Lunnevika der ” Vangaren-reservatet” starter. 

Vi gikk videre på vei og den bratte oppstigningen mot toppen 

tok vi pent og rolig, og nøt utsikten der det lot seg gjøre. Den 

flotte trollskogen ble beundret og fotografert, og på toppen tok 

vi en ekstra lang pause og orienterte oss utover mot 

Hvalerøyene. 

Stien videre nedover gikk greit for hofter og knær, og vi tok 

også denne gangen avstikkeren ned mot sjøen og ” feriehuset” 

der det merkelig nok aldri er noen.  Vi uffet oss litt over all 

søpla som lå i strandkanten, og gledet oss over frodigheten og 

hasselsnoken vi så i de gamle bygningsruinene. Medbrakt 

niste ble fortært på trappa og en liten turnoppvisning av de 

spreke damene Grethe og Ingrid ga applaus !  

Turen videre rundt Vangsjøen og tilbake til bilen gikk greit, 

og turværet denne dagen var helt toppers. Ref. Evy 

 

 
 

Ref. fra tur til Mjærum Gård 2/6-2016 

 
Det ble to biler som tok turen til Mjærum gård i Hobøl, 

gartneriet hvor vi har vært flere ganger tidligere.  Matpakka 

nøt vi også denne gangen sammen før vi begav oss ut i 

drivhuset, det på 750 kvm, som var nytt for oss.  Et vell av 

planter i drivhuset til Janne Moen: store tomatplanter, planter 
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for slangeagurk m.fl., sommer blomster, stauder, roser, 

krydderplanter.  Det ble nok slik at vi falt for fristelser, og det 

ble vel med mere hjemover enn det som var planlagt på 

forhånd.  Bilen ble nesten for liten når vi skulle ta på hjemvei!  

Også denne gangen fikk vi en privat visningstur i hennes 

fantastisk flotte hage, så deltagerne var nok storfornøyde med 

turen! Ref. Solveig 

 

 
 

 

Ref. fra heldagstur til Syd-Koster 16/6-2016 

 
Nydelig vær,- regn dagen før. 6 turglade damer møttes på 

Sv.sundparken 9.15 denne torsdagen : Helga, Torill, Randi, 

Oddlaug, Anne og Evy 

Ferge fra Strømstad 10.30,- plass på øvre dekk ! Flott båttur. 

Besøk på ”Naturum Kosterhavet” og ble på film sammen med 

lærere på tur. Leide sykler av en uinteressert utleier !! Tråkket 

av gårde til Bergdalen, der Oddlaug og Evy tok første bad på 

langgrunn strand med vanntemp. 19 grader. Deretter nøt vi 

medbrakt lunsj. Syklet videre til mot Kyrkosund, der Oddlaug 

var guide og godt kjent, og viste oss sin ” hemmelige” strand ! 

Underveis sjekka vi det nye Hotell Koster og fant ut at stedet 

ikke var vår stil.  Men du verden hvor mange vakre hager og 

velduftene busker av roser og sjasmin vi trådte forbi på veien 

til Kyrkosunds Hamn. Her fristet det med et nytt havsbad og 

en liten rast før vi fant veien til Ankaret. Her var en usjenert 

liten landsby helt fra 1958 og med eget basseng, og ukas 

vaktmester som var fra Sarp, tok oss plutselig imot. Vi fikk til 

og med være med helt inn i leiligheten hans på 30 m2 og høre 

hans entusiasme over stedet. Vi var ikke veldig imponert over 

beliggenheten, men det var visst en sandstrand 300 m gjennom 

skogen og det var en hyggelig visning. 

Vi tok veien innom Brevik hamn og tok en pust i bakken der. 

Sulten begynte å melde seg, og vi delte på rester av frukt og 

annet spiselig. Så satte vi kursen mot Trädgården i håp om 

middag der, men den stengte samtidig som vi kom. Etter avtale 

med eieren Helena fikk vi vandre rundt på området og tok 

også turen bortom de flotte hyttene som var bygd ute i skogen 

der i fjor. Vi ringte og avtalte middag på brygga i Långegärde, 

og der spiste og drakk vi i de siste solstrålene. God mat og 

hyggelige serveringsungutter. Ferga hjem til Strømstad kl. 

19.30 var i rute og vi hadde hatt en superfin dag på Syd-Koster 

!!!  Ref. Evy 

 

 
 

Ref. fra sensommertur til Fredrikstad 20/8-2016 

 
De fleste møtte opp på jernbanen i Halden og tok tog 10.10 til 

Fredrikstad.  By-ferga fra brygga via Gamlebyen, så til 

Isegran.  Siden vi ikke hadde egen guide for Urtehagen, tok vi 

en runde på egen hånd og fulgte plansjen som var oppsatt på 

stedet.  Matpakka ble nydt i krydderhagen, men jammen kom 

den avtalte Guiden, Werner Vik fra Fred. Museum, før tiden, 

og ville være med oss og fortelle.  Han fortalte fra Fredrikstads 

eldre tider, at jo Fredrikstad egentlig er oppstått ved at 

Sarpsborg ble flytta nedover elva der det var lettere å forsvare 

seg.  Gamlebyen er den eldste delen av Fredrikstad, grunnlagt 

i https://lokalhistoriewiki.no/index.php/1567 1567 på østsiden 

av Glomma hvor elva deler seg i to løp. Kong Fredrik II har 

æren for byen som ble bygd som en festning, -  stjerneform  

som letter forsvaret.  Gamlebyen i Fredrikstad har en unike 

bybebyggelse og er Nord-Europas best bevarte festningsby.     

Guiden fortalte om øya Isegran at Jarlen av Borgarsyssel, Alf 

Erlingsson hadde en liten festning her bygget i tre og stein på 

slutten av 1200-tallet. Han fortalte også inngående om makt 

og kriger på den tiden, og forsamlingen var lutter øre.  Tårnet 

på Isegran ble bygd i tidsrommet 1674-1742, og er restaurert i 

nyere tid. På Isegran står for øvrig Fredrikstads eldste 

trebygning – det over 300 år gamle «Empirehuset», som vi 

fikk komme inn i.  Inventaret er nok av nyere dato, men 

vakkert tilpassa er det.  Opprinnelsen til navnet «Isegran» er 

uklar, men det kan være en forvanskning eller avledning 

av «Ile Grand», fransk for «den store øya».  

Så gikk vår tur med byferge til Gamlebyen, hvor vi ble 

«sluppet fri» til å gå på Frimarked, museer, gallerier eller hva 

vi ville.  Flere brudepar kjørte rundt i Gamlebyen i hest og 

kjerre denne flotte lørdagen, og det var god stemning i gatene 

og på torget. Kl. 16.00 hadde vi avtalt å treffes på Mormors 

Cafe, der det var reservert bord til oss. Det var godt å få satt 

seg nedpå etter mye gåing, og alle fikk bestilt seg noe å spise 

og drikke. Sunn og god mat følte vi at vi fortærte og da vi gikk 

til stasjonen kom de første regndråpene. Ferge til Cicignon, 

tog til Halden og vi var hjemme kl. 19 etter en fin tur ! 

Ref . Solveig og Evy 

 

 

 

 
 

 

Høstens  program 

 
Hagevandring og møte i ”Tomatkatedralen” 

torsdag 22/9-2016 

 
Vi treffes i Øbergveien 44 hos Evy og Tore, som denne 

sommeren har innviet sitt nye orangeri til hygge og nytte, og 

gjerne vil vise det fram. Vi starter med en hagevandring og 

satser på at det ikke sprutregner denne dagen, og at 

temperaturen er grei. De som kommer må uansett ha på/med 

varme klær, siden vi ikke vet hvordan temperaturen i 

orangeriet vil være etter solnedgang i slutten av september. 

Men vi skal få det trivelig innomhus med kaker, kaffe /te og 

kulturelle innslag. Det blir en liten utlodning, med gevinster 

kjøpt av styret. Vel møtt i hagen kl. 18.00 og kjør gjerne flere 

sammen. Går event. greit å parkere ved hovedveien ved 

postkassa, hvis du er redd for å snu i gården. 

 

 

 

 

 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/1567
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Pakistansk matlaging   

torsdag 20/10-2016 

 
Tradisjonen tro skal vi lære litt om utenlandsk mat denne 

høsten også. Zubaida Butt, som er pakistansk og har bodd 

mange år i Halden, er en meget dyktig matlagerske. Hun bidrar 

ofte for Frivilligsentralen ved forskjellige arrangementer, og 

nå ville hun gjerne stille opp for oss. Vi skal hjelpe til med å 

lage en rett av kylling og en med lam. Begge serveres med ris 

og nystekt nan-brød, og kanskje en dessert med ris og tørket 

frukt. Dette er garantert god mat, så det er bare å glede seg ! 

Tips : Ikke spis middag hjemme denne dagen ! Det blir ikke 

loddsalg, men vi betaler kr. 50,- for maten. Vi starter kl.18.00. 

Stedet er ikke bestemt ennå, men vi kommer tilbake med mer 

informasjon senere. 

 

 

 

 
 

 

Formiddagstur til Høysand i 

Skjeberg, torsdag 27/10-2016 

 

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 . Ta 

med stor matpakke, og terrenget er kupert iflg turleder  

Solveig. 

 

 
 

Vi lager julekranser på Rokke Skole  

torsdag 17/11-2016 

 
Vi satser på en ny aktivitet, og siden advent nærmer seg, så 

tenker vi på kranser av einer, tuja eller barlind. Anne Lise 

Lyseto har sagt seg villig til å instruere oss, og hun kjøper inn 

nødvendig materiell, bortsett fra de ferske råvarene, som hver 

og en må ta med selv. Det vi tenker på er kvister av einer, tuja 

eller barlind, men hvis du har problemer med å skaffe det,- så 

ta kontakt med noen i styret. Vi anbefaler å ha med ekstra 

mange greiner, hvis kransene skal bli tette og fine ! I tillegg 

må du ha med hansker og hagesaks, og kanskje en ting til 

utlodning. Vi serverer noe godt som passer til anledningen. 

Møtet starter kl. 18.00 på Rokke Skole, som vi har leid for 

denne gangen. 

 

 

 

 
 

 

Årsmøte og julebord  

torsdag 8/12-2016 

 
Vi har reservert et eget rom på serveringsstedet 1716, tidligere 

Sultan. Vil gjerne at dere foreløpig noterer dato for møtet, så 

kommer mer informasjon senere. Menyen er ikke bestemt og 

heller ikke hva vi skal betale, men jo flere vi er, desto 

hyggeligere og rimeligere blir det !  

 

 
 

 

Strømstad bad og mat  

onsdag 14/12-16  
 

Vi møtes på Svinesundparken kl. 10.00 og 

kjører sammen. Dette er en hyggelig avslapningstur 

til nabobyen før jul, og vanligvis er det bare 3-4 

medlemmer som deltar. Hadde vært artig om flere 

slengte seg med ! Opplegget er vanligvis bading, 

spising og litt handling (ikke den store julehandelen) i 

rolige former.  

 

Oppskrifter 

Borshtch-russisk suppe 

600 g oksekjøtt med ben 
1 stor eller 2 små rødbeter 
1 stor eller 2 små gulrøtter 
2 middels store tomater 
eller 2 ss tomatpure 
1 stor løk 
1/4 sellerirot 
5 middels store poteter 
1/2 lite kålhode 
rømme 
persille, gressløk og dill 

 Oksekjøtt med ben kokes slik at det blir buljong. 

Mens buljongen koker, stek først løk, så raspet gulrot, 
rødbeter og selleri i terninger. 
Grønnsakene stekes først ved sterk varme, så skal 
de surre 20-25 min under lokk. 
Tomatene skåret i biter eller tomatpure blandes i og 
blandingen surrer i 15 min til. 
Når buljongen er ferdig, tas kjøttet ut .Potetene skåret 
i terninger, helles oppi , og når de begynner å koke, 
tilsettes hodekålen som er strimlet med osthøvel. 
Blandingen skal koke i 5 min. Etterpå helles grønnsakene  
og kjøttet som er skåret i terninger opp i gryta. 
Gi suppen et oppkok og la den surre i 15-20 min 
 Ha gressløk, persille og dill i bunden av serveringsbollene 
og hell over suppen. 
Serveres med en rømmeklatt. 
 

 
 

 

mailto:evy@hoell.no
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TYTTEBÆRET - Vaccinium vitis-idaea 

Kjært barn har mange navn - vi kaller det også tyting, 

tytebær, tutling, tyt, tysling, tytting, typpbær, tippbær, 

tittebær. 

Det vitenskapelige artsnavnet på tyttebær, vitis-idaea, 

bringer tankene hen på vinranken. Direkte oversatt betyr 

navnet "vin fra Ida-berget". Ida kan stå for fjell i sin 

alminnelighet, og dermed kan man oversette navnet med 

"fjelldrue". Av tyttebærplanten har både bærene og 

bladene medisinsk virkning, og begge deler kan 

anvendes i urtemedisinen. 

Mer om dette kan dere lese i Urtekilden - rolv.no 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYNTE- OG TYTTEBÆRIS 

Jeg kan anbefale denne friske isen som du også finner i 

boka «Gratis mat» 

 

5 dl kremfløte 

2 eggeplommer 

1 dl tyttebærsyltetøy 

2 ss hakket mynte 

Pisk eggeplommene stive. 

Pisk kremfløten stiv. 

Rør sammen kremfløte og eggeplommer og rør deretter 

inn tyttebærsyltetøy og mynte. Frys ned. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rolv.no/
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