Nye æbletræer på vej i Engelstrup
I samarbejde med frivillige vil Æbleværkstedet Nonnetit og Engelstrup forsamlingshus
plante nye, fælles æbletræer i lokalområdet

På et møde i Engelstrup søndag eftermiddag tog ca. 40 interesserede godt imod ideen om
nye, lokale æble-lunde. ”Det er jo en ren Win/win-situation, hvis et par rækker æbletræer
kan være til glæde for os alle i forsamlingshuset og samtidig skabe aktiviteter lokalt”,
sagde Lene Sødring fra forsamlingshuset. På mødet fortalte formand i Æbleværkstedet
Peter Løn Sørensen om fordelene for den lokale natur, når man planter æbletræer i
nærmiljøet. Udover herlighedsværdien med de blomstrende træer om foråret, de
skyggefulde æble-enge, bierne og den lækre frugt, giver en æblelund mange muligheder
for hyggelige (og velsmagende) fælles aktiviteter, når æblerne skal plantes, passes – og
høstes.

Ønske-æbler foran forsamlingshuset
Under mødet blev det nye jordstykke foran forsamlingshuset beset, her vil en række
æbletræer pynte gevaldigt. Forsamlingshuset ønskede madæbler som Belle de Boskoop
og andre sorter der kan bruges i køkkenet, på mødet var der også ønsker om at få spiseæbler ved busstoppesteder og stationen, ved den nye pendlerplads og på Grevinges
Make-Over projekt ved regnvandsbassinet bag ældrecenteret. En anden ide var at samle
de ”vilde”, men lækre, sorter med tvivlsomt ophav og videreføre dem i en lille plantage.
Skole-æblet, Ullas Æble, Arnes Delight og Garbodal-æblet blev nævnt som lokale, ikkeregistrerede sorter, der bør bevares grundet smagen.

Lokale løfter æblerne
På mødet var der stor opbakning til at oprette de frivillige plante-laug, som skal finde gode
plantesteder lokalt og stå for pasningen af de nye æblelunde. Æbleværkstedet Nonnetit
tilbød at holde pode-kurser for de frivillige, og at hjælpe med at skaffe de ønskede sorter
og pode dem til nye træer. Forsamlingshuset vil også gå aktivt ind i plantningen – ”Vi har
allerede en, der kan slå græs under de nye træer”, sagde Lene Sødring. En oplagt ide på
mødet var at søge Friluftsrådets Tipsmidler om støtte til etablering, og forsamlingshuset vil
nu gå i praktisk samarbejde med Æbleværkstedet om at starte projektet og få kommunens
accept til at sætte træerne i jorden.
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På det nye stykke ”overskudsjord” foran Engelstrup Forsamlingshus vil en æble-lund se
(næsten) sådan ud

Naturvejleder Peter Løn Sørensen viste hvor æblerne kan gro foran forsamlingshuset

På mødet kunne der smages på forskellige æblesorter, most, cider, Calva Ods og
æblevin

