NYHETSBREV NR. 1 – 2011 Mai 2011
Hei alle sammen!
Velkommen til dette forsøket på å gjenopplive økoforeningens nyhetsbrev!
AKTIVITETER FRAMOVER
Sørum økoforenings arrangementer:
- Torsdag 5. mai: Studiesirkelen Litt Grønnere (sammen med Folkeakademiet)
Dette er andre dag, men det er god plas og full anledning til å slenge seg med fortsatt. På biblioteket
på Sørumsand kl. 10.30 til 12.30. De neste møtedatoene er 26.mai og 9. juni.
- Søndag 22. mai: Åpent møte om boligprosjektet vårt, Økogrend Sørum inkludert befaring av aktuell
tomt. Starter klokken 12, mer informasjon om programmet vil bli sendt ut så snart det er klart.
- Søndag 5. juni: Vårfest hos Erna Hofman.
Maiken Pollestad Sæle kommer og forteller om Oikos med hovedvekt på deres/hennes prosjekter med
økologisk bomullsdyrking i Zambia og Tanzania.
Andre arrangement:
-Søndag 15. mai: Ugress er også mat
Mange av plantene som spirer i disse dager er en lite påaktet kilde til god mat. Her kan du lære å
bruke av denne grønne ressursen. Foredrag ved Anna Elise Torkelsen. Tid og sted: 15. mai. 2011
13:00, Auditoriet, Zoologisk museum
- Lørdag 4. juni: Oslo Miljøfestival
Med bl.a miljøtorg på Karl Johan med en rekke utstillere, konserter og Bondens marked. Dette er et
fint tiltak, økoforeningen tenkte det kunne vært sosialt å reise sammen innover fra økoforeningen. Vi
kommer tilbake til dette nærmere 4. juni.

- Søndag 12. juni: Temakurs i permakultur - sirkelbed og nyttevekster i permakulturhagen
Tid og sted: Sletta permakultursenter 12. juni 2011 kl. 11:00 Jaerveien 65 1450 Nesoddtangen

LITT OM BOLIGPROSJEKTET
Vi er i en stille periode i arbeidet med Økogrend Sørum akkurat nå, men regner med at dette tar seg
sterkt opp igjen når prosjektleder Mari kommer nedover til Sørum for å være her i tre uker nå i mai.
Men det må i hvertfall nevnes at det er blitt søkt om kompetansemidler fra Husbanken i april,
I mai har vi avtalt møte med Høyre for å orientere dem om prosjektet og så har vi jo planlagt et åpent
møte søndag 22. mai, vi håper å se mange av dere der!

AKTIVISER EDER!
Det er mye vi i økoforeningen kunne gjøre hvis vi var flere aktive enn oss i styret, vi ønsker oss derfor
at medlemmene bidrar med hjelp til å gjennomføre aktiviteter,feks ved å stå på stand, eller bidra på
andre måter framover.
Vi tenker da på for eksempel på:
Skolehage, også for barnehager
Turer (f.eks miljøfestivalen i Oslo, økologiske boligprosjekter eller gårder)
Matlaging
Kurs i dyrking i drivhus
Stå på stand (sørumsand-dagene, slora mølle, skansespillet m.m.)
Kom gjerne med andre forslag, hvis du har lyst til å dra i gang eller hjelpe til med noe, ta kontakt med
Roel eller undertegnede!

FRA FACEBOOK
Linker til noen av sakene fra facebooksida vår: www.facebook.com/sorumoko den siste tida:
- "Økologisk landbruk en ren bløff!", artikkel i Teknisk ukeblad: http://www.tu.no/miljo/article285018.ece
- Svar på denne artikkelen fra to forskere ved Bioforsk Økologisk: http://agropub.no/id/10416.0
- Mojo er et fint nytt magasin, mye av stoffet ligger på nettet: http://www.mojomagasin.no/
- Temaark om økologisk bærdyrking fra Bioforsk: http://agropub.no/id/10406.0
- Nettmagasinet flux har startet en artikkelserie om økolandsbyer:
http://www.fluximpuls.no/2011/04/05/hverdagsrevolusjonen/
NESTE NYHETSBREV KOMMER.....vel, ettersom forrige utgave kom ut våren 2009 gjør vi vel lurt i
ikke å love for mye, den som lever får se......
For Sørum Økoforening
Kristian Wølner

