NYHETSBREV NR. 2 – 2008 Mai 2008
Hei alle!
Ja, der var mai-du-skjønne-milde godt i gang allerede! For alle hageeiere er vel dette en ganske
hektisk måned, og for alle andre også med alle høytider som står for tur!
Derfor blir det et kort brev denne gang med litt info om kommende aktiviteter!
ÅPEN DAG I BUTIKKEN PÅ HAUGEN
Lørdag 31 mai kl 10-16
•

Muligheter for å handle økologiske varer også for ikke-medlemmer!
(Line fyller opp varelageret før denne dagen.)

•

Butikken selger også flotte håndlagede kort/esker, nøkkelbånd, strikkede tøfler.

•

Sett av datoen og ta med venner og kjente til Staurhaugveien denne lørdagen!

•

Det vil også bli mulighet for å bytte planter for de som ønsker det.

•

Hvis været tillater det blir det også bruktmarked i hagen!

Hver og en av medlemmene bestemmer sjøl hvor lenge en vil være tilstede, men 50% inntekter ved
salg av egne gjenstander skal gå til foreningen.
Ps: plakater vil bli hengt opp og eget skriv sendes også ut i forkant.
Ang. nye økologiske varer i butikken:
Hvis noen er usikre på hvordan innkjøpsringen fungerer så ta gjerne kontakt!
SYKLUBB/ REPARASJONSKVELDER
Vi treffes for å reparere, fikse, sy, strikke, skravle osv!
Siden de fleste er opptatt med varierende andre aktiviteter og gjøremål på kveldene har vi ikke satt en
fast dag for dette, men har jevnlige treff!
Førstkommende treff er mandag 19/5 hos Line denne gang.
ALLE er velkomne!
Har du spørsmål eller vil ha veibeskrivelse så ta kontakt: 63 82 79 76
MEDLEMSLISTER
Skulle vært sendt ut forlengst! Men ila neste uke blir de sendt ut! Undertegnende hadde klart å rote det
til litt, men prøver igjen! Beklager forsinkelsen!
BROSJYRER
Nye brosjyrer er under utvikling! Det jobbes også med en ny logo! Om ikke så lenge vil denne være
klar! Noen har etterspurt dette, men nå kommer den i ny innpakning og ikke minst med nytt navn!
SØRUMDAGENE
Det er ønske om å delta. Kan noen være behjelpelig med å rigge til stand, kjøring av varer og være
tilstede på Sørumsand, alt fra en time eller to hjelper! Fint hvis du gir tilbakemelding dersom du har
mulighet til å bidra. Det er nå viktig å gjøre foreningen mer allmenn kjent og å delta på stand er en
veldig fin mulighet til å få folk positive til foreninga.
NYHETSBREV og MEDLEMSKONTAKT
Vi har fått i gang et mer aktivt styre og det er BRA! Flott at det er avholdt flere møter i løpet av dette
året allerede! Det er viktig at ting som bør taes med i nyhetsbrev til medlemmene sendes i forkant til:
okoforeningen@hotmail.com evt ringes inn på 63 82 08 60 slik at vi får med info som kan være nyttig
for alle! Og vil noen arrangere en hagevandringskveld, byttedag, middag eller hva det måtte være, så
er det bare å ta kontakt så videreformidler jeg budskapet!
Da gjenstår det bare å ønske fortsatt god vår og en riktig fin 17. MAI!
Med grønn hilsen
Sørum Økoforening
V/Kathrine Jahr (nyhetsbrevansvarlig)

