NYHETSBREV NR. 1 – januar 2013
Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Tirsdag 12. februar: Reparasjonskafe kl. 12 hos Anne Maj Kvale
Mandag 18. mars: Miljømøte på Sørumsand bibliotek sammen med Folkeakademiet med
Emil Mohr om økologisk landbruk. Mer info om dette kommer senere.

Andre arrangement
25.januar: Skolehageseminar i Oslo Oikos sitt lokallag i Oslo inviterer til gratis
skolehageseminar i Oslo for lærere og alle andre interesserte.
:

Kultur
25. januar til 3. februar Sørumfestivalen. Litt på siden for økoforeningen dette kanskje,
men kultur er en ressursvennlig kilde til gode opplevelser og økt livskvalitet! Årets festival
har det mest spennende programmet noensinne! Vil spesielt trekke fram " I dag på
Valstad". Det flotte kulturminnet og vårt favoritt-møtested Valstad Kafe fungerer som en
slags feativalkafe med spennende arrangement hver eneste kveld! Våre venner i
Folkeakademiet står også som ansvarlige for flere spennende arr., bla. foredrag med
Edvard Hoem om Bjørnson, Ibsen og Strindberg.Se programmet
her: http://www.sorumfestivalen.no/documents/program2013.php

Økogrend Sørum
www.økogrend.no
Skisseprosjektet er nå lagt ut på økogrendas hjemmeside! www.økogrend.no
Les blogg om studieturen til Sverige og Danmark sist høst, del en fra Toarp Ekoby nær
Malmø her: http://okogrendsorum.wordpress.com/2013/01/13/studietur-13-18-august2012-1-toarp-ekoby/

Sluttrapport og regnskap for vår bruk av kompetansemidlene vi ble tildelt er nå sendt
Husbanken.

Økonytt
På bondelagsmøte under tittelen "Hva betyr landbruket for Sørum?" sist uke kom det
fram hyggelige tall fra landbrukstatistikk for Sørum: Mens landsgjennomsnittet for andel
økologisk produsert melk er 3.2 prosent er 32 prosent av den produserte melka i Sørum
økologisk, vi er antakelig på norsktoppen på det feltet. (men det er ikke flere en 19
melkeprodusenter igjen her, det er derimot ikke bra.) Dessuten er 100% av egga produsert
i Sørum (profesjonelt for salg da) økologiske. Det skyldes riktignok at vi har bare en
eggprodusent i Sørum, og han driver økologisk, men han hartil gjengjeld 7500 høner ! :)
Aurskog Høland har et prosjekt kalt økomat i kommunen gående for å stimulere til
kommunale innkjøp av økomat. Aller lengst så langt har Flatebyjordet barnehage kommet
med 18.5% siste år. Glimrende! http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=13895
Halvparten av verdens mat kastes i følge ny engelsk rapport. Dette tyder på at det skal
være fullt mulig¨å brødfø en stadig voksende befolkning hvis maten som allerede
produseres distribueres og utnyttes på en bedre måte?
http://www.framtiden.no/201301105962/aktuelt/mat/halvparten-av-verdens-mat-kastes.html
Genmodifisert oljerapslinje forbudt i Norge Norske myndigheter holder fortsatt stand
mot kjemigigantenes press for å selge genmodifiserte produkter
i Norge. http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/pressesenter/pressemeldinger/2012/genmo
difisert-oljerapslinje-forbudt-i-no.html?id=710319
Ukas gladmelding: Salget av økologiske egg øker så mye at leverandørene har
problemer med å levere nok til butikkene.
Og de økologiske hønene gleder seg allerede til våren:

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

