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Hei alle sammen!
Velkommen til årets fjerde nyhetsbrev .
AKTIVITETER FRAMOVER
Egne arrangementer:
- Reparasjonskafe
Sted: Hjemme hos Anne Maj Kvale, Blakervegen
Tid: Onsdag 9. november kl.12.00
Alle er hjertelig velkommen med eller uten stoppesopp med det de ønsker å reparere.
Anne Maj har symaskin, hammer, sag - og kaffe!
Økogrend Sørum:
- Seminar- Oppstart foreningen Økogrend Sørum- Middag
Sted:

Hjemme hos Jarle Fagerheim og Kari Bu
Høybråtenveien 3 G, Oslo
Tid: Lørdag 19. november kl 10.00 (med litt forbehold for starttidspunkt)

Dette blir en innholdsrik og spennende dag! Dere vil få invitasjon med detaljert program i løpet
av de nærmeste dagene.
Andre møter å merke seg:
Konstituerende årsmøte Sørum Frivilligsentral
Sted: Klubbhuset i Sørumsand Idrettspark
Tid: Mandag 14. november kl 19.00.
Du kan lese mer om Frivilligsentralen på www.sorum.frivilligsentral.no.
Diverse økoforeningsstoff:
Studiesirkel
Studieirkelen økoforeningen arrangerer sammen med Folkeakademiet i Sørum
som tar utgangspunkt i boka "Litt grønnere: 365 ting du kan gjøre for miljøet" har tatt en
pause i høst, men vi tar sikte på å starte opp igjen på nyåret. Da håper vi noen flere har
lyst til å delta! I den forbindelse etterlyser vi interessante temaer å ta opp i tillegg til
den nevnte boka.
Sørum kommunes miljøpris
Kommunen deler i høst ut sin nyopprettede miljøpris for første gang. Økoforeningen
følger dene tildelingen med stor spenning da vi har har sendt inn forslag på en meget
verdig kandidat etter vår mening.

Økogrendnytt
Ny leder
Mari Wiborg-Jenssen har gjort en kjempejobb som prosjektleder for boligprosjektet vårt det første året.
Men etterhvert har det blitt litt for tungt å fjernstyre dette fra Nord Norge kombinert med utdanning.
Men vi har vært så heldig å få en ny dyktig leder i Jarle Fagerheim fra Oslo. Og Mari fortsetter i en
sentral rolle, nå først som nestleder i arbeidsgruppa, senere i styret i den nye foreninga som er i ferd
med å opprettes.
Organisering
Boligprosjektet til Sørum Økoforening er nå i ferd med å vokse seg ut av økoforeningen. I
november stiftes foreningen Økogrend Sørum. Medlemskap vil være åpent både for
potensielle beboere og andre øko-interesserte.Les mer om dette og mye annet i
økogrendas første nyhetsbrev som dere finner vedlagt.
FRA FACEBOOK
Lenker til noen av sakene fra facebooksida vår: www.facebook.com/sorumoko den siste tida:
- Barnas klimakonferanse, en musikal for og med ungdom om klimaspørsmål skrevet av Kjersti Eggum
har nå hatt premiere, les omtale her :http://www.frognerskoleskulturforum.net/wpcontent/uploads/2011/10/Oppslag_indre171011.pdf
- Ren mat er ute med sin årlige butikktest. I år har de undersøkt flere forretninger i hver kjede for å
komme frem til kjedens gjennomsnitt av 100 etterspurte varer. Meny vant med 74. Og i butikker
somfinnes i Sørum: ICA 46, Kiwi 20, Rema 1000 20 og Rimi KUN 14. Last ned hele dette nummeret
her:http://www.oikos.no/newsread/news.asp?docid=12770&wce=lag_ren_mat
- Idrettslag

og friluftsorganisasjoner kan søke om støtte til etablering av ladepunkter for elbiler.

www.sorum.kommune.no/ladepunkter-for-elbiler-ved-idretts-og-friluftsanlegg-iakershus.4964612.html
Vi tilbyr nå gratis medlemskap ut året for nye medlemmer!
Medlemsskap koster kun 100 kr pr år. Du kan melde deg inn ved å:
Sette inn 100 kr på kontonr. 1321 12 15628
ps Husk å skrive navn og at det er kontingent 2012 i meldingsfeltet.
Eller send en mail for å få mer info til sekretær:
kristian.wolner@c2i.net

For Sørum Økoforening
Kristian Wølner

