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LØPSTIKKA 
Årgang 21   Organ for Urteklubben Borago                     Nr.2– sept. 2018 

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

 

  

 

Kjære Urtevenner ! 

 
Vi har lagt bak oss tidenes varmeste sommer (på lenge), 

og det er ikke alle hager som har sett like pene ut. Siden 

undertegnede har en tomt på 3 mål og en god del busker 

og trær som koster noen kroner, så fikk vi innvilget 

vanningstillatelse av kommunen. Men det har jo vært litt 

av en jobb i heten og svært ofte ble det til at vi vannet oss 

selv i samme slengen. Dette er nå historie og svarte skyer 

ruller rundt og gir noen byger i ny og ne. Så lenge 

temperaturen er grei, er dette supervær for sopp-sprett ! Vi 

starter denne høsten med en sopptur og fortsetter med en 

tur i en spennende grønnsakhage. Tradisjonen tro har vi 

lagt opp til et matmøte i oktober. Deretter er det årsmøte 

med julebord i slutten av november og snipp-snapp-snute, 

så er 2018 ute !  

 

 

 
 

 

 

Referat fra pizzakveld 6/3-2018 

 
Evy ønska velkommen til møtet hvor vi var invitert til å lage 

en ny variant av pizza, nemlig med søtpotet i bunnen.  Hun 

gikk gjennom oppskriften og det som måtte gjøres fra 

deltakernes hånd.   Styret hadde forberedt seg på forhånd for å 

sikre at alle skulle bli skikkelig mette, så det var gjort et 

forarbeide med flere forstekte pizzabunner.  De var krydra 

med forskjellig krydder, og de fikk topping, og ble stekt en og 

en.  Møtedeltagerne fikk lage en pizzabunn, denne ble forstekt, 

og så skulle toppingen, kjøttsausen og osten, på, og så stekt 

igjen i et kvarter så osten smelta.  Det var også innkjøpt til 

salat, og noen påtok seg å ordne den.  Ettersom pizzaene ble 

ferdigstekt, ble det bedt til bords, og alle måtte smake på de 

forskjellig krydrede pizzaene og med salat til, smakte det 

fortreffelig.  Oppskrift ble sendt i egen epost til medlemmene 

7/3, men hvis noen ønsker den på nytt, så kan de få den. 

Det ble solgt lodd, og mange gevinster skiftet eier, før det ble 

takket for kvelden og hyggelig frammøte.   

Ref. Solveig 

 

 

 
  

Referat fra møte om 

summende hager 10/4-2018 

 
Riktig mange hadde møtt fram for å høre Synnøve Borge 

fortelle oss om humler og deres levesett, og om blomstene 

humler liker.  Vi kan jo være enige om at humler, og bier 

generelt, er kjempeviktige for alt planteliv og for urtevenner 

spesielt.  Synnøve Borge er naturfaglærer og lektor i 

pedagogikk og underviser på barnetrinnet på en skole i Ås.  

Hun er også forfatter og skriver barnebøker om insekter og 

dyr, faglige gode og morsomme, illustrert av Lise Myhre (som 

tegner NEMI).  Hun fortalte at humledronninga, som den 

eneste i humlefolket, overlever vinteren ved å borre seg ned i 

en nordvendt skråning.  Nordvendt, for å «tine» opp sent, og 

ikke før selja blomstrer.  For når den våkner fra vintersøvnen 

er den ganske uttært og trenger nektar for å spise seg opp og 

klare oppgaven den har foran seg.  Treffer du en vår-humle, gi 

den gjerne et bananskall, der finner den mye mat!  Når den har 

spist seg opp litt, leter den seg opp et sted for å lage bol, et 

fraflytta musebol er perfekt.  Der lager den to vokskrukker, 

den ene for pollen og nektar til mat, den andre for å legge 8 – 

10 egg til de aller første arbeidsbiene.  Og så er den i gang!  

Men masse arbeide gjenstår, både for den og for arbeiderne 

som etter hvert fødes: der skal hentes mat, nye larver skal 

mates, bolet skal holdes rent, fiender skal – forhåpentligvis – 

uskadeliggjøres eller kastes på dør.  Vi fikk lære oss 3 

humlearter, de vanligste her: Steinhumla, Jordhumla og 

Trehumla, ja, vi fikk skikkelig trening i å gjenkjenne dem.  Og 

vi ble gjort oppmerksom på humleblomster: utenom selje, så 

er rødkløver, ja, kløverarter generelt, geiterams, løvemunn, 

solsikke, agurkurt, kornblomst og blomkarse særlig snasne for 

humla.  Svartelista blomsterarter fortrenger ofte stedegne 

planter som gir humlene næring.  Faktisk kan pollen fra lupin 

til og med være skadelig for humler!  Det er derfor viktig å 

være oppmerksom på, og hjelpe fram, arter som er egnet for 

humlemat. 

Vi fikk også anledning til å kjøpe bøkene hun har skrevet: om 

Humla, Flaggermusa, Ravn og Øyenstikker.  Og nye kommer. 

 

Etter foredraget var det servering, rundstykker og kjeks, ost og 

druer, honning – selvfølgelig! Og nektarin-marmelade.  Så 

loddsalg, og også denne gangen skiftet svært mange gevinster 

eier! Ref. Solveig 
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Referat fra tur til Lunds Gartneri 3/5-2018 
 

Ja, det ble tur til Lunds gartneri i Onsøy, laaaang tur.  

Sjåførene hadde forsøkt å sette seg inn i reiseruta, og med litt 

hjelp, kom vi fram.  En kom imidlertid ikke fram, hadde 

startvansker og var ikke så heldig som oss med å spørre seg 

fram, så Evy møtte vi i Gamlebyen.  Men først, vel 

framkommet til gartneriet traff vi nok en bil med medlemmer 

som hadde slått flere fluer i en smekk og hadde gjort unna 

andre ting på veien.  Vi kom til et vakkert gartneri med stauder 

og planter og busker av mange slag.  Moro var det å gå rundt 

på tunet og se i alle plantekassene, og inn i alle hallene hvor 

det var flott tilrettelagt og vakre planter.  Litt handel ble det jo, 

ikke til å unngå det!  Så gikk veien videre til Gamlebyen, der 

fant vi en trivelig restaurant ned en trapp.  Vi klarte å klemme 

oss sammen rundt et bord, og bestilte pizza til 10 personer.  

Drikke etter smak.  Og smakelig var det.  En veldig koselig 

kveld, i selskap med restaurantens hyggelige personale.  Vi 

gjentar det gjerne! 

Ref. Solveig 

 
 

Referat fra sykkeltur til Syd Koster 30/5-2018 
Siden vår trofaste sekretær dessverre ikke var med på denne 

turen, burde leder ha skrevet et referat umiddelbart etterpå. Det 

ble ikke gjort, men minnet forteller at det var 7 spreke damer 

som var med og hygget seg sammen på denne vakre øya. Da vi 

ankom Ekenäs, fikk vi superservice av sykkelutleietjeien, som 

sørget for at alle fikk en sykkel de trivdes med. Leder hadde et 

handikap og måtte stille med egen el-sykkel for å klare turen, 

men sørget for å holde et moderat tempo. Løypetraseen husker 

jeg ikke helt, men vi var nedom flere badestrender og Bente 

satte rekord med 6 bad !Ellers var vi innom butikken og kjøpte 

glas, inspiserte Trädgården og spiste middag på Långagärde. 

Hjemreisen ble som planlagt,- vi var i Strømstad ved 20-tida. 

Koselig tur i perfekt vær ! Ref. Evy 

 

 
 

Referat fra junikveld ved Ørsjøen 14/6-2018 

 
Vi var invitert til Vera og Erling sin hytte Neshatten ved 

Ånerød ved Ørsjøen, for å nyte skogens ro og midtsommerens 

lys, lyd og lukter.  Været, etter den fantastiske våren vi har 

hatt, var ikke helt på vår side, men det ble en kjempeflott tur 

likevel.  Påmelding, og frammøtte møttes ved Risum VGS 

parkering for samkjøring.  Det ble 4 biler fulle, og fram kom vi 

på tross av lave biler på hytteveier.  Vel framme ble vi 

hyggelig mottatt, og vi rakk en liten omvisning før vi fant det 

tørrest å tilbringe kvelden inne i hytta.  En fantastisk hytte 

forresten, spennende i fasong og byggemåte, riktig et Erling-

prosjekt!  Vi fikk altså beskue Erlings flotte hytte fra utside og 

innside, bakerovnshytta og utedoen, men verandaen fikk vi 

ikke besøke, der bodde en liten fuglefamilie og den kunne vi 

ikke forstyrre, - det var en grå fluesnapper som hekket der. 

Planen var at vi skulle steke rundstykker og lignende i 

bakerovnen, men pga tørke og brannfare ble det ikke aktuelt.  

Vera hadde heller kjøpt nydelig steinovnsbakt brød hos Brød 

og vann, og laga spennende krydderost.  Flere hadde lagd 

spennende syltetøy og humus, så måltidet var sikra.  Medbrakt 

drikke smakte godt, så ble kaffe kokt og med Evys kake attåt 

ble det et utmerket bespis.  Vera fortalte om noe av det som 

vokser og gror i skog og mark, både smakelige og 

helbredende, og hadde plukket eksemplarer som grodde rett 

rundt hytta.  Og vi koste oss og skravla gikk.  Sang gjorde vi 

forresten også, Evy hadde trykt opp sanghefter til oss, slikt 

skaper trivsel.  Alderen krever sitt, folk ville avslutte i betiss.  

Vera ville gjerne avslutte med et dikt, men da var kvinnene 

helt styrne og ville hjem, så det diktet tar vi en annen gang.  

Alderen får også ta skylda for at overrekkelsen ble uteglemt til 

det bare var noen få tilhørere tilstede, men Vera og Erling fikk 

en vakker hortensia som stor takk for at de åpner sin 

fantastiske hytte for oss.  Takk til Vera og Erling! Ref. Solveig 

 

 
 

Høstens møter 

 

Sopptur i Prestegårdsskogen på Idd 

torsdag 13/9-2018  

 
Dette blir en formiddagstur og vi møtes ved Iddevang Skole 

kl.11.00. Vi skal følge en turløype som skolen har brukt, og 

håper å finne litt sopp i området der. Løypa er lett å gå og 

ender i en gapahuk med en bålplass. Styret stiller med 

stekeutsyr og reservesopp, så vi skal kunne servere en 

smakebit til alle. Ta med egen drikke, tallerken og gaffel og 

niste, hvorav en skive uten pålegg er beregnet til sopp. Satser 

på pent vær, men duskregn er ingen hindring. 

 

 

 
 

Besøk i den økologiske ”Hagen på Os” 

mandag 17/9-2018 

 
Vi skal møtes i hagen kl. 17.30 og Bente Vitanza vil fortelle 

oss historien om dette prosjektet, og hvordan det drives. 

Cesarine Chililuka fra Kongo, som har vært på møte hos oss 

tidligere, dyrker masse grønnsaker her, bl.a. amarant. Hun vil 

fortelle om hva denne planten kan brukes til, og det er mye ! 

Etter besøket i hagen forflytter vi oss til Evys hage, dvs 

”Tomatkatedralen”, der styret varter opp med kaffe/te samt 

vafler som inneholder amarant ! Ta med varmt tøy i tilfelle 

sola ikke har varmet opp  drivhuset. 
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Matmøte på Tirsdagskafeen 

 tirsdag 16/10-2018 
 

Denne kvelden får vi besøk av Nicky fra Thailand, som er et 

fam.medlem av Vera. Hun vil lage basic mat fra hjemlandet og 

vi garanterer at det smaker godt. Vel møtt kl. 18.30 og denne 

kvelden er det hyggelig om du tar med en gevinst til utlodning. 

 

 

 
 

Interessant møte i Hagelaget  

17/10-2018 
 

I juni og september i fjor var vi innom temaet fermentering, og 

noen av medlemmene er kanskje utlært, mens andre ikke har 

fått helt taket på denne måten å oppbevare mat på. Det er 

dyktige Helena von Bothmer som vi kjenner fra Kosters 

Trädgård, som skal fortelle om konservering og fermentering 

denne kvelden. Møtet er på Halden vgs skole avd. Risum og 

starter kl. 19.00, - og alle er velkommen. Her er servering og 

loddsalg. 

 

 
Årsmøte og julebord  

torsdag 22/11-2018 

 
Styret var enige om at Skolestua i Rokke var et velegnet lokale 

til dette møtet i fjor, så derfor har vi leid oss inn her i år også.  

Selve årsmøtet starter i ”Lille-salen” kl. 18.00. 

 Saker til behandling på årsmøtet må leveres styret innen 

9/11. 

Julebordet som starter umiddelbart etter årsmøtet, holdes i 

”Stor-salen” som styret skal pynte etter beste evne. Også i år 

bestiller vi varm julemat fra ”Gamle Meieriet” ved Ann-

Cecilie Brestrup.  

Deltakerne kan velge mellom ribbe og pinnekjøtt som 

hovedrett. Det blir riskrem til dessert, og denne serveres til 

kaffe senere på kvelden. Drikke til maten må hver enkelt ta 

med selv, - event. også for resten av kvelden.  

Urteklubben betaler leie og vask av lokalene, gevinster og div. 

andre småting, samt noe av maten. Medlemspris blir kr. 300,- 

og for ikke-medlemmer kr. 350,- 

Styret skal gjøre alt for at det skal bli en hyggelig kveld, 

og har du noe å bidra med av underholdning etc, så har du 

mulighet til å utfolde deg her. Det blir tradisjonell 

utlodning med innkjøpte gevinster av kasserer, og pianoet 

står klart for event allsang. Påmeldingsfrist er satt til 

10/11via epost til evy@hoell.no eller sms Evy 93646436. 

Innbetaling til konto 1030.07.01014 merket ditt navn 

innen 15/11. Det er som vanlig lov å invitere med seg en 

venninne ! 

 

 

 

 
 

 

Strømstad bad og mat  

torsdag  13/12-18 

 
 Vi møtes på Svinesundparken kl. 10.00 og 

kjører sammen. Dette er en hyggelig avslapningstur 

til nabobyen før jul, og vanligvis er det bare en 

håndfull medlemmer som deltar. Opplegget er bading 

på Strømstad bad, en god lunsj, sannsynligvis på 

Laholmen,  og tid til litt handling (ikke den store 

julehandelen) i rolige former. Tidligere år har vi vært 

på hjemtur ved 16-tida. Les gjerne referat fra fjorårets 

tur, og sleng deg med ,- det hadde vært hyggelig om 

vi blir riktig mange i år ! 

 

 

 

 
 

 

Er det noen som ikke har betalt medlemskontingent, 

så er det fortsatt mulig : 

  

 kr. 150,- til kto. 1030.07.01014 

Borago v/ Anne Britt Samuelsen 
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