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Hei alle sammen!
Nå er vi altså godt i gang med et nytt år, med nye muligheter!
Her kommer en liten oppsummering av hva som har skjedd i det siste og hva som vil foregå framover.
ÅRSMØTE
Årsmøtet ble avholdt hos Ellen Fonneløp 18/3. Gjennomgang av årsberetning og regnskap, valg av
nytt styre, samt en inspirerende samling med informasjon fra Grønn Hverdag, representert ved Nina
Berge, var på programmet denne kvelden.
NYTT STYRE
To av styremedlemmene ble med videre i årets styre, mens tre nye ble valgt inn.
Styrets sammensetning og oppgaver:
Leder Roel Houtsma
Sekretær Katrine Jahr
Kasserer Kristian Wølner
Styremedlem Line Ø Larsen
Styremedlem Berte Winding-Sørensen
Styret vil avholde møter cirka en gang pr måned.
Vi takker Ellen Fonneløp, Astrid Engebø Hammeren og Torill Funderud, som alle har gjort en
kjempeinnsats i styret!
SYKLUBB/REPARASJONSKLUBB
Datoer våren 09:
21.april: Erna (63827573), Blaker
5.mai: Line/Kathrine (98606663/47343548), Blaker
19.mai: Astrid (91753292), Sørumsand
start kl 19.00
Det har vært mer eller mindre kontinuerlig gjennomføring av disse kveldene over lang tid, men vi
ønsker å få flere med! Disse kveldene er åpne for alle og det vil bli hengt opp informasjon i
barnehager, helsestasjon og andre tavler for å øke antallet deltakere.
AKTIVITETER FRAMOVER
Vi tar sikte på dugnad i kjøkkenhager, plantebytte og det vil bli arrangert åpen dag i butikken på
Haugen 23 mai. Mer informasjon om aktivitetene blir sendt ut fortløpende. Det vil også bli arrangert
stand på Sørumsand-dagene.
Vi ønsker at medlemmene bidrar med hjelp til å gjennomføre aktiviteter, ved å feks bidra på stand,
eller bidra på andre måter framover.
INTERVJU MED ROEL HOUTSMA
Sørum Økoforening fikk ny leder etter årsmøtet i mars og i den forbindelse tok undertegnede turen til
Staurhaugen i Blaker for å gjøre et lite intervju…..
Når startet ditt miljøengasjement?
Jeg begynte som medlem i WWF i Nederland for om lag tjuefem år siden, og ble senere med i styret,
og som sekretær. I Nederland er WWF en stor organisasjon (world wildlife foundation) med flere
lokallag. WWF arrangerte stands, hadde egne butikker, hvorav en hjemmebutikk ble drevet av Erna,
som nå har butikken på Haugen, og som også er min svigermor. Det var altså gjennom
miljøengasjement jeg møtte Maria, som er min kone.
Hva er dine tanker om miljøvern i Norge?
Norge framstår utenifra som et foregangsland innenfor miljøvern, men landet er ikke så miljøvennlig
som det utgir seg for å være. Det er mye som tas opp og diskuteres, men for lite handling. Vi kan ikke
forvalte naturen – men naturen kan forvalte seg selv. Naturen er selveste livsgrunnlaget for oss
mennesker som vi er totalt avhengige av

Hva er dine visjoner for Sørum Økoforening?
Jeg ønsker å videreføre Lines arbeid. Det er viktig med åpenhet rundt foreningen, og derfor er det
viktig å arrangere folkemøter, informere om foreningen og øke medlemstallet. Vi fortsetter med
innkjøpsring og medlemsmøter. I et lengre tidsperspektiv er det ønskelig å jobbe mest mulig lokalt,
med mindre undergrupper i foreningen, slik at man kan samarbeide om praktiske oppgaver i sitt
nabolag.
Hva kan vi som vanlige medlemmer bidra med?
Vi ønsker at medlemmene kan hjelpe styret med ulike oppgaver. Styret kan ikke gjøre alt og det er
viktig at alle kan prøve å bidra på sin måte. Det kan være oppgaver som å delta på stand, pakke ut
varer i butikken, etc. Det er viktig å være en levende forening!
Vi må huske at vi har både sykvelder og innkjøpsring som fungerer takket være medlemmene.
Selv om vi er en liten forening kan vi utrette mye!

FORENINGEN ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD PÅSKE!
For Sørum Økoforening
Kathrine Jahr

