Hvilken effekt får Æbleværkstedet?
-Vi forventer, at de bæredygtige handlinger breder sig til
familier med haver, således at en tidligere hverdagspraksis
vender tilbage og man igen begynder at bruge sine egne æbler
(plukker eller samler op fra græsplænen) og ser både
sundhedsmæssige, opdragelsesmæssige og sociale fordele
- at beboere i Sognet oplever æblekulturen/arven, som noget,
der beriger deres landskabsoplevelse og deres dagligliv
-at æblehistorierne, på autentiske steder, styrker
befolkningens stedsans og giver oplevelse af at være en del af
det historiske kultur-og naturlandskab og
-at befolkningens interesse og opmærksomhed på kulturspor i
landskabet styrkes
-at bosætning kan fremmes, omend i det små
- at værkstedsrummet og uderummet i æblelandskabet kan
bruges af andre målgrupper til møde-virksomhed,
oplevelsesture, information om kulturlandskabets natur-og
kultur. Og at skoler og institutioner kan bruge rummet som
læringsrum og opholdsrum.
-inspirere til æbletraditioner på lokale skoler som f.eks.
frugtordninger, besøg på æbleværkstedet, og i æblelandskabet
hvor krop, hoved, sundhed og kundskab går op i en højere
enhed og indgår i udeskole-pædagogik. Gennem børnens
påvirkninger af de voksne i hjemmet kan æble-budskabet
også brede sig.

Formålet med Æbleværkstedet Nonnetit:
I

Ideen om et æbleværksted er udsprunget af en lokal tradition og
udviklet med tanke for moderne mennesker. Gennem inspiration
fra den lokale tradition og kulturhistorie om selvforsyning og
fællesskab, vil foreningen videreføre / genindføre de elementer af
æblekulturen, som giver mening og kvalitet i et moderne
hverdagsliv på landet - i Grevinge Sogn. Æblekundskab i ”mands
minde” bliver herved en kulturarv og ressource, vi kan bruge i
fremtiden – og være med til at give livet på landet nyt indhold. Et
indhold, der udover at bygge på lokale traditioner, også kan
bidrage til at give det lokale landskab ny identitet og værdier for
nye og gamle generationer.
Æbleværkstedet skal blive et center for formidling afden gamle
æblekultur med aktiviteter som f.eks.mostfremstilling, lokale
æblehistorier/fortælleværksted, æblekurser, oplevelse for gæster
osv. Æbletemaet skal suppleres med en mere generel naturkulturformidling om landskab og mennesker i mands-minde.

Baggrund for geografisk placering:
Værkstedet ligger på Toftegård i Atterup. Baggrunden herfor
er bl.a. at vi befinder os i det geografiske og kulturhistoriske
landskab for det lokale æble: Nonnetit fra Odstrup.
Endvidere er der i Atterups lokale miljø 1) naturlejrplads med
shelters, 2) Atterupstien udgår herfra og mod Odstrup, stedet
med mange æblefortællinger, 3) ejerne af gården Toftegård er
meget interesserede og åbne for etablering af stier (måske
som ”spor i landskabet”), 4) en enestående udsigt til Fjord og
Næs, 5) Markante landskabsformer som f.eks. Bavnebakken
og Sidinge Fjord, 6) muligheder for supplerende æblestier til
nærliggende æblehistorier, æblespor eller andre kulturspor,
som f.eks. på Malergården 7) Fjordstien og Magurite-ruten
går lige forbi.
Hvilken relevans har Æbleværkstedet?
De gamle, indfødte, har en kollossal viden om landskabet og
den lokale historie. Deres stedsans er uovertruffen. Når nye
bosættere kommer til, er de fremmede. Landskabet er ikke en
del af deres identitet. Men gennem oplevelser i landskabet og
aktiviteter sammen med lokalbefolkningen, vedrørende den
lokale tradition, vil de opleve at blive en del af kulturen og
måske føle at de er budbringere til de næste fremmede, eller
børn og unge, nye generationer. Det styrker livskvaliteten og
giver identitet.

...Også den stigende fremmedgørelse overfor fødevarernes
oprindelse, kan projektet gøre noget ved. Børn og unge vil
gennem de forskellige æbleprocesser, der er indeholdt i
projektet, få både en teoretisk og kropslig, sanselig
selvoplevelse af en lokal, bæredygtig fødevare, der står i
kontrast til udenlandske, masseproduktioner af ringere
kvalitet,og som ikke bidrager til identitetsdannelse. Og
sundhed og helse hos børn og unge, kan styrkes på flere
måder i projektet. F.eks. gennem en masse fysisk aktivitet og
gode råvarer, der bearbejdes og spises. En sund
hverdagsbeskæftigelse både fysisk og psykisk.
Gamle traditioner opspores, bevares og indgår i nye, moderne
levemåder. På den måde lever gode traditioner videre. Og det
er selve kulturens bærere, de ældre, der er bindeled mellem
fortid og fremtid og giver den videre, navnlig i form af
beretninger
Projektet vil gennem podning og plantning bevare
landskabets æbletræer. Af særlig interesse er ”Nonnetit fra
Odstrup”, en nyopdaget æblesort, der har nydt stor anseelse i
mands-minde.
Æbleværkstedet kan spille aktivt sammen med den
eksisterende infrastruktur og få afsmittende effekt på antallet
af besøgende på naturlejrpladsen og brugere af stierne.
Endvidere vil et muldlokum sikkert også have stor relevans
for lejrgæster og forbipasserende.

