NYHETSBREV NR. 5 – juli 2012
Nyhetsbrev midt i sommerferien? Vel, all verdens klimaendringer og storforurensere
tar aldri pause så da kan jo ikke en skikkelig økoforening hvile heller! ;)

Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Søndag 5. august: Hagefest hos Ellen Fonneløp (I samarbeid med Økogrend Sørum) Idrettsvegen
3, Søumsand. Kl. 14.00
Lørdag 1. september: Oppstart studiesirkel. Vi starter høstens studiesirkel på arrangementet
Økologisk Gårdsmarked på Frilund Gård, Bjørkelangen. Mer info om program og tidspunkt senere.
Mandag 10. september: Reparasjonskafe Hos Hildur Roll Hansen, Sørumsandvegen 5. Kl. 12.00
til 15.00. (Huset som ligger nærmest Bingsfossbrua på Sørumsandsida og nærmest vegen.)

Økogrend Sørum
Studietur: Økogrend Sørum arrangerer studietur til Danmark og Sverige fra tirsdag 14.08 til lørdag
18.08.
Vi besøker :
Toarp Ekoby

økogrend utenfor Malmø

Munksøgård

økolandsby i Roskilde

Absalons have

bofellesskap i Roskilde,

Lange Eng

bofellesskap i Albertslund

Friland

økolandsby nær Ebeltoft.

Alle interesserte er velkomne til å delta på turen. Påmelding innen 4.august. Deltageravgift kr 1700
dekker transport, overnatting, rundvisninger og middag.
Reiseleder Mari Wiborg-Jenssen mari.wiborg@gmail.com
Påmelding og info: http://økogrend.no/

Andre arrangement:
Lørdag 11. og søndag 12. august: Framtidsfrøfestivalen. Økolandsbyen i Hurdal. Program her:
http://www.framtidsfrøfestivalen.no/
Fredag17. - søndag 19. august: Økofestivalen i Sande. Program: http://www.okofestivalen.no/?
page_id=9
Mandag 3. september: Genmodifisert framtid Foredrg og debatt. Litteraturhuset, Oslo 11.30 til
16.00.

Diverse økoforeningsstoff:
Forespørsel fra facebook: Vi videreformidler denne henvendelsen Sørum Økoforening mottok fra
Hilde Nyland Ingebretsen :
"Jeg jobber for et firma som selger økologiske klær( som er GODS sertifisert) dette selges
hovedsakelig på hjemmesalg. I Sørum har vi bare 1 selger (lundermoen) . Vi ønsket å kunne spre
det glade budskap og trenger flere selgere. Kanskje dette kunne være noe for en av dere ! Sjekk
gjerne ut websiden www.blingo.no hvor det står litt om oss og man kan sende en interessemail for å
bli selger."

Økonytt
Reparasjonskafeer: New York Times finner ideen om reparasjonskafeer så interessant at de lager
lang reportasje om en slik en i Amsterdam. Pøh, dette har vi da drevet med i mange år i Sørum
Økoforening ! :)
Amsterdam tries to change culture with repair cafes:
http://www.nytimes.com/2012/05/09/world/europe/amsterdam-tries-to-change-culture-with-repaircafes.html?smid=fb-share
Kjemikalier 1: Gjennomsnittskvinnen smører 515 kjemikalier på huden hver dag
http://www.abcnyheter.no/livet/2012/07/18/gjennomsnittskvinnen-smoerer-515-kjemikalier-pahuden-hver-dag
Kjemikalier 2: Giftige rester fra plantevernmidler finnes i halvparten av frukt, grønnsaker,
animalske produkter, korn og ris. http://www.vg.no/mat-og-drikke/artikkel.php?artid=10066553
Kjemikalier 3: Fant sprøytemiddelrester i 95% av
jordbæra http://www.framtiden.no/201207235691/aktuelt/forbruk/fant-giftrester-i-95-prosent-avjordbarene.html
Om følgene av industrijordbruk: Maten plyndres for næring av Nils Chr. Geelmuyden
http://www.aftenposten.no/meninger/Maten-plyndres-for-naring-6446917.html?
fb_ref=.UAaYirLj8KF.like&fb_source=timeline
Og godt om alternativet: Økologisk mat redder verden av Arild
Hermstad http://okologisk.no/artikler/2012/okologisk-mat-redder-verden

Gratisbutikker: God artikkel av våre venner fra Økogrend Sørum, Kari Bu og Jarle Fagerheim
http://www.fluximpuls.no/2012/06/20/gratisbutikker-med-kortreiste-varer/
Denne artikkelen er forøvrig del av en e-bok de har gitt ut: "Ideer som kan forandre verden!
http://bit.ly/NmB2oH

Fortsatt god sommer!

www.sorumokoforening.no
http://www.facebook.com/sorumoko

