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OM ØKOUKA

ØKOUKA er en nasjonal feiring av norsk økologisk og 
biodynamisk mat og jordbruk som formidler råvarer, 
kunnskap og inspirasjon. ØKOUKA ønsker å vise 
fram mangfoldet i norsk jordbruk. Derfor tar vi for 
niende gang over Oslo by og smaksetter byen med 
arrangementer av alle sorter. 



VELKOMMEN TIL ØKOUKA 2022 I OSLO! 

Jorden nærer lite frø
Solen modner
Korn gir brød
Kjære sol
Kjære jord
Takk for gaven på vårt bord.

Er det en ting de aller fleste kulturer har til felles så er det ulike 
tradisjoner for å takke for maten. 

I vår tid mer relevant enn aldri før. 
Årets tema for Økouka er nettopp #takkformaten. 

Med det ønsker vi å skape en festivaluke der fokuset rettes 
mot å takke naturen, bonden og alle de som er uunnværlige 
i den komplekse verdikjeden som gjør det mulig for oss å ha 
mat bordet hver dag! 

Økouka er en inspirasjonsuke for å lære – og samtidig både 
nære og ære – det økologiske og grønne rundt oss og i oss. 
I år er uka en feiring og en skikkelig høsttakkefest. Vi håper 
det vil være noe å finne for en hver smak i årets mangfoldige 
program! 

Du kan være med på matmarkeder, reparasjonsverksted, 
blomsterkurs og et dypøkologisk eksperiment i Oslos skoger, 
og visste du at byen vår er full av spiselige ville vekster? 



Bli med på urtevandring langs akerselva, matkurs med ville 
vekster eller fermenteringsverksted på Nesodden.  

Gartneriet på Bygdøy byr på unik økopoesi og innhøsting fra 
hagen og Kongsgårdsseminaret inspirerer i år til småskala 
selvberging. På Hokholt Gård kan du være med å lære om de 
biodynamiske preparatene, medisiner for matjorda vår.  

Det blir høsttakkefester, åpne gårder og åkervandringer i 
fleng og du kan få en smak på hvordan det er å være del av 
en andelsgård. Kanskje vil du være medlem neste år? 

Uka åpner med brask og bram med en gratis frokostfest 
på Godt brød – vi håper å se deg der! 

Se oppdatert program på www.okouka.no 

Vi ønsker å takke Viken Fylkeskommune og COOP Mega for 
økonomisk støtte. 

Nyt festivalen og la deg inspirere! 

Hjertelig takk for maten,
Mira Beckstrøm Laurantzon, 
Programkoordinator, Økouka Oslo 



KALENDER

 23.09
 07.30 – 09.30 Åpningsarrangement m/ gratis frokost 
  på Godt Brød Grunerløkka 
 09.30 – 15.30 Kongsgårdseminaret 2022:  
  Mat og jord der du bor, småskala selvberging
 11.00 – 19.00 Matstreif 2022, Youngstorget 

 23.09. – 02.10 Økojakt - Oppdag Oslos økologiske skatter

 24.09 
 10.00 – 18.00 Matstreif 2022, Youngstorget 
 10.00 – 14.00  Gårdsdag for barn på Nylenda gård 
 11.00 – 18.00  Kornløype i Mathallen 
 11.00 – 15.00  Åpent Tun på Sørli Besøksgård
 11.00 – 14.00  Smak på kornet med Geitmyra 
  Matkultursenter for barn 
 11.30 – 15.30  Innhøsting på Gartneriet på Bygdøy Kongsgård
 12.00 – 19.00  Losæter Høsttakkefestival 2022
 12.00 – 14.00  Åkervandring på Tveten Andelsgård
 18.00 - 23.00  Mat*Larms matkino: 
  Delikatessen i St Hanshaugen park. 

 27.09
 17.00 – 20.00  Sashiko-verksted på Deichman Grunerløkka 
 17.00 – 19.00  Urtekurs: Ville vekster langs Akerselva 
 17.00 – 19.30   Blomsterdyrking i hagen
 18.00 – 19.30  Digitalt introkurs i skolehage



 28.09
 16.00 – 21.00 Preparatdag på Hokholt Gård
 16.00 – 19.00 Fermenteringsverksted med ville vekster 
 17.00 – 20.00 Dyrkedugnad og middag på 
  Deichman Grünerløkka
 18.00 – 19.30  Åpen gård: se soppen og ta den med hjem!

 29.09
 13.00  Boklansering «Økologisk landbruk i Norge i 90 år»
 17.00 – 20.30 UTESITTING: Et dypøkologisk eksperiment
 17.00 & 18.00 Åpen nærmiljøhage på Linderud
 17.00 & 19.00 Frø og menneskerettigheter: 
  interaktiv skulpturutstilling 

 30.09
 13.00 – 17.00 Høstmarked på Mølleren Sylvia 

 01.10
 10.00 – 16.00 Bondens marked m/ økofokus
 10.00 – 17.00 Åpen Økologisk Gård 
  på Dysterjordet andelslandbruk i Ås   
 12.00 – 17.00  Høsttakkefest på Linderud gård 
 13.00 – 15.30  Roots and Culture: 
  Kulinarisk matkurs med ville vekster 
 15.00 – 17.30  Temadag - Ungdom inn i landbruket 
 16.00 – 20.00  PlantPoetry / Økopoesi - 
  med Caroline Inaya og Julius Maske 

 02.10
 11.00 – 17.00  Ramme Gård: VÅRT ØKOLOGISKE EVENTYR
 12 .00 – 17.00  Høstakkefest på Hokholt Andeslgård



En smakebit av sesongens produkter 
får du på ØKOTORG i følgende butikker:

  Coop Mega Frogner
  Coop Mega Aker Brygge
  Coop Mega Sjølyst
  Coop Mega Kolbotn
  Coop Mega Carl Berner
  Coop Mega Bislett

Sjekk okouka.no. (og Facebook: facebook.no/okouka) 
for nærmere info om dag og tidspunkt. 

Økotorgene gjennomføres av prosjektet Smaken av øko i butikk i samarbeid med 
Coop Mega. Økologisk Norge drifter prosjektet med midler fra Landbruksdirektoratet.

Økotorg hos Coop Mega



FREDAG 23.09

07.30 – 09.30 Åpningsarrangement med gratis frokost fra 
Godt Brød Hvem: Godt Brød og Økouka Hvor: Godt Brød, 
Thorvald Meyersgate 49 Pris: Gratis 

Økouka 2022 har sin offisielle åpning på Godt Brød 
Grunerløkka. Her får du servert gratis frokost og økologiske 
appeller. Du vil kunne møte Økologisk Norge, Godt Brød 
og andre som står på stand. Det vil også bli kunstneriske 
overraskelser. Bli med på åpningen av årets mest smakfulle 
og lærerike uke! 

23.SEPT – 02.OKT Økojakt – Oppdag Oslos økologiske skatter
Hvem: Cultura Bank, Stian Torstensen Hvor: Oslo Pris: Gratis
Påmelding: Last ned app i Google Play eller App Store 

Foto: Marte Garmann / Godt Brød

Foto: Marte Garmann / Godt Brød



Økojakten gjør det lett å velge økologisk til lunsj, kaffe og 
dagligvare - og til hud, klær og hår. Under Økojakten er 
Oslo fullt av økologiske tilbud. Last ned Økojakt-appen for å 
oppdage nye øko-steder i Oslo, og for å motta dine tilbud.

Du er også med i trekningen av 1 års forbruk av økologisk 
brød fra Godt Brød, gavekort på kr 1000 fra Mølleren Sylvia 
eller gavekort på kr 1000 fra Røtter. Følg @okojakten på 
Instagram for tilbud og oppdateringer! 
Se også www.okojakten.no

Her er postene i årets Økojakt: Asia Akerbrygge, Carl Heftye, 
Cultura Bank,Den gode jord,  Elias mat & sånt, Fuglen 
Gamlebyen, Funky Fresh Foods, Gartneriet på Kongsgården, 
Godt Brød Grünerløkka, Godt Brød Theresesgate, Godt 
Brød Bisletthjørnet, Godt Brød Nydalen, Godt Brød Nydalen 
NY28, Godt Brød Munch brygge, Gåsungen, Håvarstein/ Vera 
& William, Kolibri kolonial, Landhandleriet, Life Foodstore 
Grunerløkka, Life Foodstore Colosseum, Lokal Harbitz, 
Lokal Homan, Lush, Mølleren Sylvia, Northern Playground, 
Nøtteblanderen Grønland, Nøtteblanderen Hegdehaugsveien, 
Oslo Badstuforening, Respekt by Aurora, Røtter Grünerløkka, 
Røtter St. Hanshaugen, Røtter Frogner, Smak av Italia, 
Vulkan, Smak av Italia, Lillo Gård,  Ugress Burger 

09.30 – 15.30 Kongsgårdseminaret 2022:  
Mat og jord der du bor, småskala selvberging
Hvem: Bygdø Kongsgård, kontaktperson: Marianne Leisner
Hvor: Gartneriet, Bygdø Kongsgård Pris: inkludert lunsj: 
ordinær kr 500,- student kr 250,-



Påmelding: Se bygdokongsgard.no/kongsgardseminaret 

I år er Kongsgårdseminaret et samarbeide med elever ved 
studiet «landbruk med urban profil» på Natur Videregående 
skole. Økte matpriser, klimaendringer og bevaring av matjord 
setter fokus på verdien av kortreist mat. Årets seminar skal 
inspirere gjennom foredrag og praktiske øvelser til å sette i 
gang med å dyrke mat der du bor. Professor Ove D. Jakobsen 
setter de små handlinger inn i det store perspektiv.

23.SEPT – 24.SEPT 
Matstreif 2022
Fre: 11.00 – 19.00 
Lør: 10.00 – 18.00 
Hvem: Bondens marked 
Kontaktperson: Randi Ledaal 
Gjertsen Hvor: Youngstorget 
Pris: Gratis

Youngstorget fylles med 
god mat og drikke. Matstreif er Norges største nasjonale 
matfestival og stedet for deg som er opptatt av gode og ekte 
smaksopplevelser. Årets arrangement vil by på eksklusive 
og nøye utvalgte produkter fra lokalmatprodusenter. I tillegg 
til torgsalg blir det mulig å kjøpe billetter til smaksløyper. 
Det kommer også spennende bidrag fra kokker og andre 
olympiske mestere. I forkant av Matstreif inviteres det til 
mindre arrangementer for å varme opp smaksløkene. Det blir 
ost, sider og mye annet godt. Følg Mastreif på Facebook og 
Instagram for oppdatert informasjon.



LØRDAG 24.09 

10.00 – 14.00 Gårdsdag for barn 
Hvem+Hvor: Nylenda Gård, Nesodden 
Pris: 300 pr barn, 250 pr barn om 
det er søsken Påmelding: Påmelding 
gjerast på sms til 95228945. Betaling 
ved bekrefta påmelding ønskast

Vi på Nylenda ønsker deg som er sånn omtrent mellom 6 
og 10 år velkomen til gards. Frå kl 10- 14 vil du kunne ta del i 
dei daglege oppgåvene på garden. Vi skal mellom anna fôre 
gris, plukke egg, mate ender, kose med hund og katt. Klokka 
12 et vi mat saman. Det blir servert noko eggbasert mat, 
med grønsaker frå kjøkkenhagen. Flott om du tek med eiga 
drikkeflaske. Maks 10 barn. Vi gler oss til å sjå deg!

11.00 – 18.00 Kornløype i Mathallen 
Hvem: Matlarm og Mathallen Hvor: Mathallen Pris: 349 
Påmelding: Kjøp billett på https://www.matlarm.no/

Norge er i stor grad bygget på korn. Kornsortene er mange, 
og mulighetene er uendelige. Nybakt brød, et godt øl eller 
for eksempel fritert torsk? Mathallen fyller 10 år i år, og 
vi gleder oss stort over å kunne ha en Mat*Larm-løype 
hos dem i jubileumsåret deres! Gå kornløypa mellom tre 
serveringssteder i Mathallen, som serverer hver sin unike 
Mat*Larm-rett som inneholder økologisk mel og korn fra 
blant annet Kvelde Mølle og Norsk urkorn. Det selges kun 300 
billetter til kornløypa så første person til mølla! 

Foto: Nylenda gård



11.00 – 15.00 Åpent Tun på Sørli Besøksgård
Hvem: Sørli Besøksgård v/ gårdsbestyrer Ragna Krogstad 
Hvor: Sørli besøksgård i Østmarka Pris: Gratis

Velkommen til åpent tun på Sørlie Besøksgård. 
Vi har serbisk ullgris, gammel norsk spælsau, trønderkanin 
og islandshøner. Den mangfoldige grønnsakshagen bugner! 
Det blir smaksprøver på tunet! Aktivitet etter vær og vind! 
 
11.00 – 14.00 Smak på kornet med 
Geitmyra Matkultursenter for barn 
Hvem: Geitmyra og Mat*Larm Hvor: I Matsalen, 
på mesaninen i Mathallen Pris: Gratis  

Smak, se, lukt og kvern økologisk korn fra blant annet 
Kvelde Mølle og Norsk Urkorn sammen med Geitmyra 
matkultursenter for barn. Åpent for alle barn!

Geitmyra er en ikke-kommersiell stiftelse som jobber for å 
lære så mange barn og unge som mulig å bli glade i mat 
som gjør dem godt. De jobber direkte med barn og ungdom 
 gjennom skoleundervisning, kurs og åpne arrangementer. 
Med opplæring og informasjon inspirerer de foreldre, lærere 
og andre som jobber med barn og ungdom. Arrangementet 
er støttet at Landbruksdirektoratet, Mat*Larm og Mathallen AS

11.30 – 15.30 Innhøsting på Gartneriet på Bygdøy Kongsgård 
Hvem: Gartneriet Bygdøy Konsgård, ByBi, Bygdøy 
Hageselskap og Matvalget Hvor: Gartneriet på Bygdø 
Kongsgård Pris: Gratis 



Velkommen til å være med 
å høste inn på Gartneriet på 
Bygdøy Kongsgård. Det er salg 
av egenhøstede økologiske 
grønnsaker og blomster. Mat 
og drikke til salgs fra boder og i 
veksthuset. 

12.00 – 19.00 Losæter 
Høsttakkefestival 2022
Hvem: Foreningen Losæter og 
Bymiljøetaten Oslo kommune - 
Øystein Hvamen Rasmussen Hvor: 
Losæter Pris: Gratis

Losæter er en kulturinstitusjon uten vegger i en av Bjørvikas 
sju allmenninger. Losæter er en anderledes park på 7 mål 
med spiselige planter og pulserende liv. Tradisjonen tro, 
arrangerer Losæter festival og i år i form av en høsttakkefest 
under Økouka med konserter, aktiviteter for barn, mat av 
diverse slag, kunst, salgsboder og mye mer. Dette er et 
familiearrangement i takknemligheten- og mangfoldets tegn.
Vel møtt alle sammen!

12.00 – 14.00 Åkervandring på Tveten Andelsgård
Hvem: Tveten Andelsgård v/ styreleder Siri Abrahamsen
Hvor: Tvetenveien 101, Tveten gård Pris: Gratis
Påmelding: nei, møt opp til åkervandring kl 12 og 13

Tveten Andelsgård ble startet i 2019 og holder til på Tveten 
gård rett ved Tveita senter. Vi er Debiosertifisert og består av 

Foto: Losæter



90 andelseiere. Vi dyrker mat sammen med gartneren vår 
med utsikt over Oslofjorden. Kom og se hvordan vi har det på 
en åkervandring og sett deg på venteliste for 2023-sesongen 
hvis du ønsker. Natur-rebus for barna. Velkommen!

18.00 - 23.00  Mat*Larms matkino: Delikatessen i St 
Hanshaugen park. 
Hvem: Mat*larm, Anne på Landet og Sandwhich brothers 
Hvor: St.Hanshaugen park Pris: 259 for filmvisning og 
matservering. Kjøp billett på: www.matlarm.no

En matkino utenom det vanlige? Delikatessen er en sur-
realistisk svart komedie om et post-apokalyptisk Frankrike der 
kjøtt er mangelvare, og korn brukes som valuta. Handlingen 
foregår i en falleferdig bygård, der slakteren i første etasje på 
bestialsk vis slakter og selger billig kjøtt til leietakerne sine.

Anne på Landet serverer lapskaus med økogris fra Svartskog 
og flatbrød. Sandwich Brothers serverer creamy, plantebasert 
is med en liten swirl av lokale blåbær, i en havrekjeks. Kaffe 
og brus med bringebær fra Delås Gård og hylleblomst fra 
Bergsmyrene. «Dørene» og matservering åpner fra kl. 18.00, 
og kanskje venter en overraskelse på scenen kl.19.00. 

TIRSDAG 27.09

17.00 – 20.00 Sashikoverksted 
Hvem: Deichman Grünerløkka v/ Kaja Ahnfelt 
Hvor: Deichman Grünerløkka Pris: Gratis
Påmelding: Skriv gjerne til kaja.ahnfelt@deichman.no



Vil du avansere reparasjonsferdighetene dine? Kom og lær 
Sashikometoden av Zenab Mahmood fra Symesterskapet. 
Sashiko er en gammel broderiteknikk fra Japan. Ordet betyr 
«små stikk» og er små tråklesting som brukes for å skape 
mønster over større og mindre områder av en tekstil. Sashiko 
er ikke bare dekorativt, men har også en viktig funksjon ved 
reparering av tøy. Metoden kan både sy sammen og forsterke 
stoffet i et klesplagg

17.00 – 19.00 Urtekurs: Ville vekster 
langs Akerselva 
Hvem: Roots & Culture Hvor: 
Oppmøte ved Hønse Lovisas Hus 
Pris: 300.- Påmelding: Påmelding 
direkte til kontakt@rootsandculture.no 
45 24 10 93 Begrenset antall plasser. 

Akerselva er kjent som et av de mest 
frodige og arts-mangfoldige om-
rådene i Oslo sentrum. Vandringen vil 
vise deg hvilke vekster som du enkelt 
kan benytte deg av. Lær deg egen-
skaper, bruksområder og tradisjoner 
til ville vekster i ditt nærmiljø. Kurset vil 
ha fokus på videreformidling av folke-
tradisjon og moderne forskning som 

bygger bro mellom tradisjonell etnobotanikk og vitenskap. 
Naturen er, og har alltid vært en essensiell kilde for mat og 
mye. Vandringen avsluttes med en kopp urtete som vi lager 
av urtene vi plukker underveis.

Foto: Roots & Culture



17.00 – 19.30  Blomsterdyrking i hagen
Hvem: Blomsterhagen på Abildsø, v/ kursholder Ida 
Tindeskog Hvor: Plogveien 100, 0681 Oslo
Pris: 750,- Påmelding: https://blomsterhagen.no/kurs 

Har du lyst til å dyrke snittblomster i din egen hage? 
Velkommen til en kveld tettpakket med blomster! Vi kan lære 
deg hva du trenger, hvilke planter du bør velge og hvordan 
de bør dyrkes. Kurset foregår i vår blomsteråker. Vi går på 
en markvandring og ser på hvilke planter vi anbefaler. Vi 
går gjennom hva som skiller snittblomstdyrking fra annen 
dyrking. Vi går gjennom høstarbeid i åkeren, jordkultur og 
gjødsling ect. Det er god anledning til å stille spørsmål.

18.00 – 19.30 Digitalt introkurs i skolehage
 
Hvem: Økologisk Norge, Dyrk framtida- flere skolehager i 
Norge Hvor: Digitalt - Teamlink v/ påmelding Pris: Gratis
Påmelding: Prosjektmedarbeider Ane Johnsen 
ane@okologisknorge.no

Har du lyst til å starte skolehage på din skole? Dette digitale 
introduksjonsforedrager gir det tips og triks på veien fra 
drøm til realisering. Vi snakker om hva en skolehage er og 
hvordan du kan komme i gang på 1-2-3. Vi tipser om hvordan 
arbeidet kan organiseres og hvordan det er mulig å få på 
plass finansiering og økonomien rundt etablering og drift av 
skolehagen. Dere vil ta tips til hvilke grønnsaker det er enklest 
å lykkes med og hvordan du kan arbeide tverrfaglig.



ONSDAG 28.09

16.00 – 21.00 Preparatdag 
på Hokholt Gård.
Hvem: Biodynamisk forening og 
Hokholt gård v/ Janitza Hvor: Hokholt 
Andelsgård, Fundingrudveien 150, 
Nesodden Pris: 200/100,- inkludert måltid, 
kaffe og kake. Påmelding: hokholtgaard@
gmail.com, innen 27 september. 

Biodynamisk forening organiserer i samarbeid med 
Hokholtgård/Økouka fagdag om og med biodynamiske 
preparater. Program for dagen: 16.00 Kaffe og kake
16.30 Mini seminar: de biodynamiske preparatene - 
hvorfor og hvordan v/ Eric Brinkhof 18.00 Suppe 
19.00 Røring av humuspreparat & samtale 21.00 Avslutning. 
Ta med uteklær! Mer info se FB-arrangement. 

16.00 – 19.00 Fermenteringsverksted med ville vekster 
Hvem: Nicoline Stang Hvor: Nesoddens perle, Hellviktangen 
Kunstkafé, Hellvikalléen 60 Pris: 500,- (inkludert å få med seg 
det fermenterte hjem) Påmelding: nicoline.stang@gmail.com
 
Nicoline liker godt å foredle maten når den er på sitt beste. Av 
både ville vekster og økologiske grønnsaker konserverer hun 
dem på forskjellige vis, for å bruke gjennom vinteren, som mat 
og medisin. Hun ønsker å vise de ville vekstene som er å bruke 
på høsten, og hvordan de kan fermenteres med kål for å bev-
are det gode som er inni dem på en enkel måte, samtidig som 



det smaker godt. Dette blir et minikurs i ville vekster, etterfulgt 
av et fermentering kurs. Du trenger å ha med deg et glass til å 
ha det fermenterte vi lager sammen oppi. 

17.00 – 20.00 Dyrkedugnad og middag 
på Deichman Grünerløkka
Hvem: Deichman Grünerløkka, v/ Kaja Ahnfelt 
Hvor: Deichman Grünerløkka Pris: Gratis Påmelding: Send en 
mail til kaja.ahnfelt@deichman.no om du vil være med

Deichman Grünerløkka har en egen dyrkegruppe med gode 
naboer fra løkka. Denne onsdagen åpner vi opp for gjester 
fra Økouka. Dyrkegruppa dyrker vi økologiske grønnsaker i 
 Bibliotekshagen som blir brukt i bibliotekets ukentlige 
matverksted for barn og unge. På dyrkedugnaden spiser 
middag sammen, får faglig påfyll og har dugnad i hagen. 
28.  september snakker vi blant annet om jorddekke, og 
 planter hvitløk som skal overvintre.

18.00 – 19.30 Åpen gård: 
se soppen og ta den med hjem!
Hvem: Gruten Hvor: Grutens dyrke  -
containere på Vollebekk fabrikker, 
Brobekkveien 54 Pris: Gratis/betal det du 
ønskerPåmelding: E-post til post@gruten.no 
Drop-in mulig, men da kan ikke plass 
på omvisningen garanteres.

Bli med på en spennende omvisning. I 
ombygde kjøle containere på Vollebekk 

Foto: Gruten



fabrikker dyrker Gruten østerssopp på kaffeavfall. Vi tar deg 
gjennom de tre avdelingene i produksjonsprosessen, i form av 
produksjon, inkubasjon og frukting. Etter omvisningen blir det 
salg av fersk østerssopp og for deg som ønsker å dyrke selv 
i hagen kan vi friste med sluttsubstrat og soppspann. Kits for 
deg som ønsker å dyrke på kaffegrut innendørs. Se facebook 
event for mer info.

TORSDAG 29.09

13.00 Boklansering «Økologisk 
landbruk i Norge i 90 år».
Hvem: Debio Hvor: Gartneriet 
på Bygdøy Pris: Se Facebook 
arrangement Påmelding: idun.
leinaas@debioinfo.no

Emil Mohr og Morten Ingvaldsen 
har dokumentert den historiske 
utvikling for det økologiske 
landbruket i Norge. Gjennom 
hundre år har både praksis og 
tenkning om landbruk endret seg, 

men ønsket om et landbruk som er tro mot naturens egne 
prosesser har vedvart. På lanseringen gis en kort oversikt over 
hovedtrekkene i historien, og arrangementet avsluttes med 
en panelsamtale mellom sentrale aktører innen verdikjeden 
for mat i Norge. Moderator Idun Bjerkvik Leinaas. Begrenset 
antall plasser.



17.00 – 20.30 UTESITTING: Et dypøkologisk eksperiment
Hvem: Magnus Støre Hvor: Møt opp ved Rikshospitalet
Pris: 330,- Påmelding: magnus@magnus108.com 

Funksjonell økologi fordrer et levende forhold til naturen. 
Hvilke erkjennelser går vi glipp av når den økologiske 
samtalen begrenses til en intellektuell diskurs? Utesitting 
er den eldgamle praksisen av å tilbringe tid alene, i stillhet 
i naturen -  lyttende etter visdom. I høstkveldens mulm 
og mørke inviteres du ut blant mørke trær. Eksperimentet 
vil innebære guidet alenetid i skogen, deretter en anner-
ledes samtale ved bålet rundt vår tids store oppgave: 
gjenerobringen av menneskets del i det levende kretsløpet. 
Se Facebook-arrangement for flere detaljer. 

17.00 og 18.00. Åpen nærmiljøhage på Linderud gård 
Hvem: Linderud gård og nærmiljøhage v/ kontaktperson 
Agnes Lyche Melvær / MiA Hvor: Linderud nærmiljøhage
Pris: gratis

Nysgjerrig på hvordan driften foregår i en andelsgård? 
Bli med på omvisning i andelsgården i Linderud nærmiljøhage 
med gartner Kristian Berntsson! I nærmiljøhagen finner 
du også hagevert Nina Berge, som hver torsdag ønsker 
velkommen, forteller om EdiCitNet-prosjektet som 
nærmiljøhagen er del av og om de ulike aktørene og 
aktivitetene som foregår på jordet.



17.00 og 19.00 Frø og menneskerettigheter: 
interaktiv skulpturutstilling 
Hvem: Linderud gård og nærmiljøhage v/ 
kontaktperson Agnes Lyche Melvær / MiA 
Hvor:  Barokksalen på Linderud gård, Trondheimsveien 319 
Pris og påmelding: egen Facebook-event. 

Velkommen til interaktiv skulpturutstilling av kunstner Eliana 
Vero, om frø og menneskerettigheter.

FREDAG 30.09

13.00 – 17.00 Høstmarked på Mølleren Sylvia 
Hvem: Mølleren Sylvia Hvor: Mølleren Sylvia, 
Hegdehaugsveien 12 Pris: Gratis

Sesongens beste fra våre fantastiske leverandører og fra 
husets kjøkken. Årets siste marked er også en feiring av 
vårt 7 årsjubileum. Vi har smaksprøver på våre favoritter og 
steller i stand marked utenfor vår butikk Velkommen til oss! 
Utemarked med værforbehold

LØRDAG 01.10
 
10.00 – 16.00 Bondens marked m/ økofokus
Hvem: Bondens marked Oslo Hvor: Birkelunden på 
Grünerløkka Pris: Gratis inngang

Velkommen til Bondens marked med økofokus! På Bondens 
marked kan du handle sesongens beste produkter direkte fra 



bonden, og det er matens opprinnelse, kvalitet og smak som 
står i sentrum. 

10.00 – 17.00 Åpen Økologisk Gård 
på Dysterjordet andelslandbruk i Ås   
Hvem: Dysterjordet andelslandbruk v/ Victoria Thomas 
(daglig leder) Hvor: Dysterjordet andelslandbruk 
(Dysterveien, over fra Vgs, Ås) Pris: Gratis til alle!

I samarbeid med Øko-
logisk Norge og Økouka 
Oslo skal Dysterjordet 
andelslandbruk åpne vår 
andelsgård for at folk 
kan komme på besøk, 
ha piknik, kjøpe lokalt 
håndverk, eller snakke 
med medlemmene om 
deres erfaringer. Vi vil ha 
aktiviteter for hele fam-

ilien og muligheter til å lære om andelslandbruk. Årets tema 
er #TAKKFORMATEN og vi ønsker alle velkommen til å feire 
bøndene og lokalmatprodusentene sammen med oss!

12.00 – 17.00 Høsttakkefest på Linderud gård 
Hvem: Linderud gård og nærmiljøhage v/ Agnes Lyche 
Melvær / MiA Hvor: Linderud nærmiljøhage Pris: gratis 

Velkommen til høsttakkefest med matservering, kurs og 
aktiviteter på jordet! 12-15 Frøsanking og selvplukk av 

Foto: Dysterjordet andelslandbruk



blomster, v/Markblomst. 12-14 Kurs i regenerativ dyrking, v/
Linderud andelsgård. Gartner Kristian Berntsson forteller om 
det spennende økosystemet i jorda, hva som skal til for å få 
en sunn jord og hvilke regenerative prinsipper andelsgården 
dyrker etter. 14 – 17 Matservering 14 – 17 Hagevert Nina Berge 
guider besøkende gjennom hagen, forteller om EdiCitNet-
prosjektet som nærmiljøhagen er del av og om de ulike 
aktørene og aktivitetene som foregår på jordet.
Se Facebook for oppdatert program.

13.00 – 15.30 Kulinarisk matkurs med ville vekster 
Hvem: Roots & Culture & Voksenenga nærmiljøhage 
Hvor: Voksensenga Næringshage Pris: 450.- (Inkluderer 
mat og drikke) Påmelding: Påmelding direkte til kontakt@
rootsandculture.no / 45 24 10 93 Begrenset antall plasser 

I vakre Voksenenga Nærmiljøhage vandrer vi og høster inn 
av naturens ville matfat, med fokus på spiselige og nærende 
ville vekster. Du vil få innføring i etnobotanikk og hvordan 
plantene har vært brukt som en essensiell kilde til både mat 
og medisin gjennom deling av kunnskap og innsikt fra Norsk 
folketradisjon. Lær deg hvordan lage infusjon/uttrekk/avkok, 
oljeutrekk og andre nyttige tips til hvordan du enkelt kan 
implementere ville vekster i hverdagen. Vi avslutter med et 
felles måltid, la deg inspirere!

15.00 – 17.30 Temadag - Ungdom inn i landbruket 
Hvem: Grønt spatak, Natur og Ungdom, Slipp oss til - ungdom 
inn i landbruket, Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 
Hvor:  Kulturhuset Pris: Gratis 



 
Bli med på en interaktiv ettermiddag med Grønt Spatak og 
Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket og Natur og ungdom 
for å lære mer om hvordan landbrukspolitikken påvirker din 
hverdag, hvordan du kan gjøre en forskjell og hvorfor det 
er så viktig at vi får flere unge inn i landbruket. Vi avslutter 
dagen med kviss. Det blir lett servering. Alle arrangementer til 
Natur og Ungdom er rusfrie. Vi gleder oss til å se dere! 

16.00 – 20.00 PlantPoetry 
/ Økopoesi - med Caroline 
Inaya og Julius Maske 
Hvem: Caroline Inaya, 
Julius Maske, Gartneriet på 
Bygdøy og Økouka Hvor: 
Gartneriet på Bygdøy 
Pris: Arrangementet koster 
600,- (inkludert måltid) 
Påmelding: norwegiansage
@gmail.com 

Velkommen til en 
dypøkologisk opplevelse. 
Julius Maske og Caroline 
Hargreaves deler 
lydlandskap og sansevandring i hagen på Bygdøy Gartneri. 
Lær å la naturen snakke gjennom deg! Vi inviterer til fire 
timer med høytlesning av dikt, workshop i naturkontakt og 
skrivekunst - etterfulgt av planterytmer og et nærende måltid 
i restauranten på Bygdøy Gartneri.

Foto: Norwegian Sage



SØNDAG 02.10

11.00 – 17.00 Ramme Gård: 
VÅRT ØKOLOGISKE EVENTYR
Hvem: Ramme Gård Hvor: 
Rammeveien 90, 1545 Hvitsten 
Pris: 95,- Påmelding: Hyggelig 
om du merker av at du 
kommer eller er interessert
 

Program: 12:00 Mating av dyrene på tunet 13:00 Kromatografi 
av grønnsaker, blader og jord med kaffeprodusent Su Casa
14:00 Åpent grønnsaksdrivhus med vår strålende grønn-
saksgartner Mali og nyttige innsekter. Ellers kan vi friste med 
dette: Selvplukk grønnsaker · Grønnsaksbod på tunet · besøk 
RAMME Fjordhotell Debio gull standard hotell og spis i deres 
økologiske kafé eller restaurant · gårdsbutikk med økologiske 
varer · Rygge Meieri og Su Casa har bod hele dagen · potet-
trykking og dyr. Mer info se: www.ramme.no · Velkommen! 

12 .00 – 17.00 Høstakkefest på Hokholt Andelsgård
Hvem: Arrangører Yanitsa Simeonova og Ineke Zaat
Hvor: Hokholt gård, Fundingrudveien 150, Nesodden
Pris: gratis Påmelding: Hokholtgaard@gmail.com

Velkommen til Høst-takkefest på Hokholt Andelsgård! Vi vil 
takke Moder Jord for hennes gaver i felleskap. Vi plukker mat, 
vandrer og ser og hører litt rundt. Vi lager Bålsuppe sammen 
og kjenner på hvordan en andelsgård er i praksis. Barn over 

Foto: Ramme gård - Mali Skulgam



6 år er invitert til å være med å skape Grønnsaksteater. MELD 
deg på om du kommer og ta med skål og bestikk! Varmt 
velkommen store og små. 

Foto: Wilhelm Gunkel / Unsplash



SERVERING

MAAEMO 
Kolonihagen Frogner 
Lille Tøyen Kolonial 
Le Manon 
Elias mat & sånt 
Godt Brød  
(Bislett, Thereses gate, 
Grünerløkka, Munch 
Brygge, Nydalen og 
Fornebu) 
Bjølsen Bakeri 
Taco Republica 
Bar Brutus 
Restaurant Einer 
Funky fresh foods 
KUMI 

Fresko 
Kolonialen 
LOKAL Harbitz 
Tim Wendelboe 
OSLO RAW 
Esaias vinbar 
Sandwich Brothers 
Smalhans 
Ille Brød Surdeigsbakeri  
Bokbacka 
Rent Mel Bakeri & Pizzeria 
Ben Reddik 
Vippa 
Pedros tiny bar & eatery 
Mathallen 
Ostebutikken

Hovedstaden byr på økologisk mat og 
produkter. Denne listen viser deg veien til 
gode varer og bakgårder. 



BUTIKKER OG 
GÅRDSUTSALG

Økohjertet 
Smelters Mathus 
LOKAL Harbitz 
Røtter 
Jacobs 
Fenaknoken 
Gutta på haugen 
De fire store 
Ekte vare 
Mathallen 
Skafferiet på Frogner 
Maschmanns Bakeri  
& Pizzeria 
Fiskeriet på Youngstorget 
Sunkost 

Fruktboden Slemdal 
Meny  
Coop Mega  
Landhandleriet 
Kinsarvik Naturkost  
Fromagerie  
Den Gode Jord 
Helios  
Grünerløkka 
kombuchabryggeri 
Handwerk  
Bondens Marked  
Oslo & Omegn 
Mølleren Sylvia 
Baker Rigal 
Lille Tøyen Kolonial 
Indre Oslo Matforedling 
Nøtteblanderen
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