
	  

 
DET ANDRE FORUMET  
- MENNESKER I DIALOG - 
    
 

LØRDAG 6. APRIL 2013 
14.00 – 17.00 

STED: KANTINA PÅ WESTERDALS, MARIDALSVEIEN 17 D 
 
 

LANSERING AV INITIATIVENE: 
                             
OSLO KOOPERATIV – et nytt medlemseid og medlemsdrevet kooperativ for 
innkjøp av økologiske og biodynamiske varer i Oslo.  
 
BINGN – et nytt initiativ som har som mål å rekruttere, koble til og støtte den 
nye generasjonen av bønder og andre aktivistgrupper som jobber for positive 
endringer av samfunnet.  
 
OSLO KOOPERATIV BLIR PRESENTERT AV 
Idun Leinaas og Cecilie Dawes 
Idun arbeider som daglig leder i Biologisk-dynamisk Forening. Hun har de siste ti 
årene arbeidet innen mat- og landbrukssektoren, blant annet i Oikos – Økologisk 
Norge. Idun har arbeidet som lærer og gartner på Geitmyra matkultursenter for barn, 
og har vært pådriver for Hengsenga 2012 - Ressursbevarande landbruk i Oslo by. 
Cecilie er gründer og daglig leder for nettportalen foodstudio.no. Master i økonomi og 
ressursforvaltning fra UMB og fem års erfaring fra Norgesgruppen som innovasjons- 
og produktutviklingssjef i Deli de Luca. 
 
BINGN BLIR PRESENTERT AV 
Laura Klemme og Clemens Gabriel 
Laura er en ung biodynamisk bonde og arbeider på Fokhol, og er med i BINGN-
teamet, http://www.facebook.com/pages/BINGN/513062235403253?fref=ts.  
Clemens er en ung biodynamisk bonde, som bor i Tyskland. Begge arbeider med det 
globale BING initiativet. Tidligere i år var de til stede på den internasjonale 
konferansen for biodynamisk jordbruk i Dornach, Sveits. Der møtte de Thea-Maria 
Carlsson, som er daglig leder av BING i USA. Møtet ble den første BING globale 
samlingen. Laura og Clemens vil presentere BING global og en praksisbasert 
utdanning for biodynamisk og økologisk landbruk i Skandinavia. 
 
Sted: Kantina, kantinen på Westerdals, Maridalsvein 17D, Veibeskrivelse:  
Buss 34 eller 54 til Arkitekthøgskolen eller trikk 11, 12 eller 13 til Olaf Ryes plass, gå mot Akerselva, over Kuba-
parken. Westerdals ligger et par bygg ovenfor Mathallen og Hotel Vulkan, i Maridalsveien 17.D.  
 
Deilig mat fås kjøpt i pausen fra Kantina: http://www.facebook.com/WesterdalsKantina?fref=ts) 
 
Inngang: 100,- / 50,-   
 
Hjertelig velkommen! 
Elizabeth Brockfield    ebrockfield@gmail.com   
Elizabeth Wirsching    elizabethwirsching@gmail.com 


