Æbleværkstedet Nonnetit Nyhedsbrev september 2017
Kære Medlemmer
Nu er det tid at booke jer ind på værkstedet, hvis I skal moste æbler i dette efterår.
Det gøres på hjemmesiden www.nonnetit.dk

Æblets dag
Lørdag den 30. september kl. 11 – 14
Æbleværkstedet, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge

Tag gerne en æblekage med – giv besked til Astrid på tlf.: 20 43 09 01

Konkurrence om året æble – tag dit favoritæble med.

Æblemusik ved Franz Bach og Kernefamilien

Få bestemt dit ubestemmelige æble af æbleeksperten Flemming Thorninger
www.sonneruplund.dk
Medbring helst flere eksemplarer af æblerne og en gren med blade.

Lær at moste æbler og smag gratis al det friske most du kan drikke.

Køb måske et lille æbletræ – f.eks. et ”Nonnetit fra Odstrup”
*****

”Den gode historie”

Søndage den 8.10. , 15.10. & den 22.10. Alle dage kl. 14 - 17
Mødested: Æbleværkstedet, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge
Fortæller: Naturvejleder Peter Løn Sørensen
Målgruppe: Børn 8 -15 år (og børnefamilier).
SKOLEVEJEN I GAMLE DAGE
Tag på tur på en rigtig gammel skolesti.
Vi lægger æbler på det varme brændekomfur inden vi ” går til skole”. Vi skal på jagt efter
bryllupsæblet med nonnebrysterne. Undervejs prøver vi forskellige ting, som børn og
deres forældre gjorde for 80 år siden.
Vi får indblik i det miljø på landet, der gjorde små ting store og betydningsfulde. F.eks. et
æble. Afslutning i Æbleværkstedet med bagte æbler og en æblehistorie.
Måske fortæller du om din skolevej?
Tilmelding til Peter Løn Sørensen: foelhoej@get2net.dk eller tlf. 24 78 21 62
Begrænset deltagerantal. Pris: 50 kr. pr. person.
****
Lær at beskære frugttræer – både unge og gamle!
Lørdag den 11. november kl. 10 til ca. 12.30
Hos Astrid & Walther Jensen, Ærtebjergvej 25, 4571 Grevinge
Tilmelding på tlf.: 20 43 09 01
Underviser: Jørgen Stoltz
Pris: 75 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke medlemmer af foreningen.
Vi slutter af med kaffe og en bid kage

Vi mangler:
Vi kan godt bruge nogle tæpper til at tage om os på kolde dage i værkstedet og til at sidde
på.

Og du er altid velkommen til at lægge en pose kaffe.
--Og foreningen har fået en pæn stak trådnetkurve til afdrypning af de vaskede æble. Vi
takker, hvem der nu har doneret dem!

