Sørum økoforenings
NYHETSBREV NR. 5 – september 2013
Velkommen til årets femte nyhetsbrev fra Sørum økoforening. Hovedsak
i dette nyhetsbrevet blir 3 arrangementer de neste 14 dagene.
Vi sender i tillegg dette nyhetsbrevet ut til mailinglista til boligprosjektet
Økogrend Sørum, da flere av arrangementene som omtales her vil være
aktuelle for dere også.
Kommende arrangementer :
Sørum økoforening:
Tirsdag 24.09 kl 12.00: Studiesirkel om miljøvennlig hverdag begynner
på Sørumsand bibliotek.
Dette er gratis, men det serveres økologisk lunsj som koster kr 20,- og man
kan få kjøpt kaffe og te fra automat kr 5,- pr kopp.
Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Lørdag 05.10 kl 18.00 til 23.00: Økoforeningens høstfest.
Vi forsøker en ny vri i år med høstfest på kveldstid for både økoforeningen
og Økogrend Sørum ( og andre interesserte) Høstfesten blir i Hellaveien 20
på Hogsetfeltet i Blaker lørdag den 5. oktober kl 18-23. Tog fra Oslo 17.04,
ankomst Blaker 17.40. Retur fra Blaker 23.23.
Ta med mat og drikke (gjerne Økologisk!) til å sette på et felles bord.
Økoforeningen og vertskapet spanderer også div. mat, vin og øl.
Påmelding på sms til 98606663 eller line1967@gmail.com seinest 3. oktober
pga organisering av skyss fra toget og ellers, og pga anskaffelse av stoler!
Skriv i påmeldinga om du trenger skyss eller om du kan gi noen skyss.
Økogrend Sørum:
Onsdag 25.09 "Åpent" styremøte.om Økogrend Sørum i Lillestrøm.
Oppmøte på Lillestrøm stasjon kl 16.15. Derfra går vi samla til en egnet cafe.
Alle interesserte er velkomne. For mer info: sms til 98606663 eller mail
line1967@gmail.com
Agenda og sted blir sendt ut til økogrendas mailingliste senere.
Andre arrangementer:
Bak den grønne døren på DogA, Hausmannsgate 16 til fram1. desember.
"Bak den grønne døren" er Oslo arkitekturtriennale 2013s hovedutstilling og
gir et fascinerende innblikk i begrepet bærekraft.

Oslo Arkitekttriennale 2013 har "Arkitektur og drømmen om bærekraft". som
gjennomgående tema med over 70 arrangementer og utstillinger fram til 1.
desember.
Last ned Oslo arkitekturtriennales festivalfolder for full programoversikt
Kunstprosjektet Skriket fra naturen inviterer folk fra hele verden til å ta
bilder av sine tolkninger av Edvard Munchs Skrik. Resultatene vises på
Nasjonalgalleriet fram til 13. oktober og på prosjektets facebookside:
https://www.facebook.com/thescreamfromnature
Økonytt:
Sørum økoforening deltok med stand på Lysvandringen i forbindelse med
Bingsfosshallens 10-årsjubileum 21. september. Mange var bortom og slo av
en prat og vi i solgte mye nydelig grønnsakssuppe 100% basert på
økologiske grønnsaker dyrket i Sørum! :)
Arstun Gårdsbutikk. Spennende gårdsbutikk i nabobygda Fet! Flotte varer
og flotte folk som driver gård og butikk! Nå går det også an å få kjøpt
hjemmeslaktet, dvs ustresset, lammeslakt der
https://www.facebook.com/arstun
Lagersprøyting av epler Fruktbønder i Danmark og andre land driver såkalt
lagersprøyting av epler, noe som gjør dem holdbare i opptil sju måneder.
http://www.nationen.no/2013/09/15/norsk_mat/sproytemidler/epler/danmark/la
gersproyting/8273993/
Økomat-salget i dagligvarehandelen har I første halvdel av 2013 økt med
nesten 15 prosent. http://www.oikos.no/newsread/page.aspx?docid=14415

Dette nyhetsbrevet er skrevet av Line og Kristian.
Ha en fortsatt fin høst!
www.sorumokoforening.no
www.økogrend.no
http://www.facebook.com/sorumoko

