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Da var våren kommet og på tide med et aldri så lite nyhetsbrev!
Det har vært aktiv møtevirksomhet de siste månedene og referatet fra utvidet årsmøte vilogså bli
sendt ut ganske snart!
De endelige vedtektene til foreningen er også på vei!
Som noen kanskje la merke til øverst i brevet heter foreningen nå Sørum Økoforening. Navnebyttet
ble vedtatt på årsmøtet.
Hjemmesiden er fortsatt den samme: www.osttorp.no/blakeroko
Og epost-adressen er også som før: okoforeningen@hotmail.com
MILJØSTAFETTEN er igang! Dette er en ide for å inspirere hverandre og ingen må føle at det de gjør
er for lite eller for ubetydelig!!! I praksis har vi en bok som går fra hånd til hånd hvor vi skriver ned hva
vi selv kan bidra med til en mer miljøvennlig hverdag. Slik kan alle dra nytte av hverandre! Og husk på
at "det enkle ofte er det beste", dvs det trenger ikke være store, omfattende tiltak i millionklassen!
Aktiviteter framover.....
Mange har sikkert sådd frø inne allerede og noen er i gang med å planlegge uterommet for sesongen,
så det blir spennende å høre hva som spirer utover sommeren....Og apropos hage så blir det:
KOMPOSTERINGSKURS
hos Ellen
10 mai kl 13.00, på Sørumsand.
Sett av datoen til å lære å omdanne mat til jord!
BLEIEKURS
Tøybleier – Miljøvennlig – Naturlig
Hos Astrid og Knut
2 juni kl 20.00
Adr: Vestbyvegen 37, Sørumsand
Lær om alle fordelene ved å bruke tøybleier!
Medlemslister.....
Vi jobber med å få sendt ut ei ny medlemsliste. Har noen av dere imidlertid byttet adresse eller epostadresse nylig er det fint om vi får beskjed!
Sosialt samvær.....
I fjor hadde vi en syklubb gående, om enn noe haltende...Og tidligere år har vi hatt jevnlige samlinger
på søndager på skolekjøkkenet på Fjuk skole. Dette satt mange pris på da det var gode forhold for
både voksne og barn. Men grunnet husleie og ujevn deltakelse utgikk dette tilbudet. Vi er på utkikk
etter en alternativ møteplass hvor vi kunne ha hatt et lignende tilbud så vi fikk anledning til å møtes
oftere. Si ifra hvis du har forslag!
Noen som ønsker å arrangere kurs/foredrag i nærmeste framtid?
Ta kontakt :-)
Da gjenstår det for meg å ønske alle en riktig god vår!
For Sørum Økoforening
Kathrine Jahr

