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Grønt nabolag i Oslo grønn by  

Grønne nabolagskafeer 2018 - siste tirsdag i hver måned kl. 19.00 – 21.30 
Sted: Vålerenga bydelshus, Hedmarksgate 2  
Arrangør: Bydelshusets Kulturgruppe 

Vi setter fokus på forbruk, klimasmart mat, dyrking i byen og grønne møteplasser. 
Verkstedsaktiviteter kombineres med kunstneriske uttrykk og gode samtaler. Utgangspunktet 
er FNs 17 bærekraftmål – kan de forankres lokalt? 

�  
(Foto: NVL, Nordisk Bærekraft) 

Tirsdag 28.08: Tema er ”Reparasjon og tøybytte”   
Ta med klær du vil reparere og sy om, en buske du vil legge opp, en glidelås som skal skiftes 
og andre småreparasjoner. Vi stiller med symaskiner. Ta med tre plagg du ønsker å bytte. 
(Gjennomført) 

Tirsdag 25.09: Tema er ”Søppel som swinger”.  
Vi lager musikkinstrumenter av bokser, flasker, gamle rør, gjenbruker spisepinner…bare 
fantasien setter grenser. Medbring gjerne selv noe av det du vil ha til å ”swinge.” Vi tester 
instrumentene med cubanske rytmer v/Oscar Yoladi.  

Tirsdag 30.10:  Tema er ”Fermentering av høstens gode grønnsaker” 
Mange har begynt med urban dyrking. Hvordan tar vi vare på det vi høster? Vi tester ut i 
praksis i form av en liten workshop der  vi demonstrerer noen eksempler på fermenterte 
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grønnsaker og hvor den enkelte deltaker kan få lage en eller to innlegginger etter eget ønske. 
Vi stiller med gode oppskrifter og andre materialer som trengs. 

Tirsdag 27.11: Tema er ” Spennende mat av rester – start jordfabrikk av resten! 
Vi serverer et godt eksempel på restemat og utveksler tips til gode oppskrifter. I tillegg får vi 
en presentasjon av ”Bokashi” – en enkelt og smart kjøkkenkompostering som omdanner 
matrester til næringsrik jord og gjødsel, den er lettvint og lukter ikke vondt. 

Initiativet er støttet med Grønne Midler fra Bydel Gamle Oslo. 

Målet med vårt initiativ er at de  grønne nabolagskafeene skal bli en permanent aktivitet og at 
det videreutvikles i 2019 etter innspill fra de som deltar og med flere nye tema. I samarbeid 
med andre organisasjoner og grupper vil vi ”sette Vålerenga på kartet” – og som nabolag vise 
frem vårt bidrag til en grønn og bærekraftig by. 

Datoene for de grønne nabolagskafeer i 2019 er allerede satt opp og meldt inn som en av 
mange aktiviteter når Oslo i 2019 er Europeisk Miljøhovedstad. Datoene er: 
29.01.2019: 19:00 – 21.30 
26.02.2019: 19:00 – 21.30 
26.03.2019: 19:00 – 21.30 
30.04.2019: 19:00 – 21.30 
27.08.2019: 19:00 – 21.30 
24.09.2019: 19:00 – 21.30 
29.10.2019: 19:00 – 21.30 
26.11.2019: 19:00 – 21.30 

Vil du vite mer – ønsker du å ta ansvar for en grønn nabolagskafé neste år? 
Ta kontakt med: Kirsten Paaby, paaby.kirsten@gmail.com M: +47 909 74 788 

Medlemmer i Kulturgruppen: Kirsten Paaby, Jorunn Hæreid, Eva Boretti, Anne Siri Brandrud, 
Oscar Yoladi, Reiner Schaufler 
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