     



   

Kære Æblevenner
Det går fremad i Æbleværkstedet, gulvet er blevet malet og køkkenet er kommet op, nu
gælder det de udendørs aktiviteter, vores lille æblebørnehave, brolægning osv. Du er altid
velkommen til at kigge forbi og du er altid velkommen til at give en hånd med.
Marts Måned
Vi har afholdt 2 Pode-kurser med Thorrill Sørensen i Æbleværkstedet i marts. Det er
blevet til omkring 150 nye små træer til Æbleværkstedets lille planteskole. Her skal de stå
1½-2½ år inden udplantning på udvalgte steder. Andre 100 skal stå i private haver. Der
blev podet Transparent Blanche, Filippa, Danziger Kant, Husmoder, Ullas æble, Lord
Derby, Signe Tillisch, Aroma osv. Også Rød Calvin fra Malergården, gamle
Vestsjællandske æblesorter fra Pometet i Tåstrup, f.eks. Høve Reinet og Vallekilde
Sommeræble og - selvfølgelig! - Nonnetit fra Odstrup, blev opformeret til planteskolen.
Vig Planteskole havde sponseret store plast-urtepotter og muldjord til de nye træers første
leveår.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:
1. Kurser i at bevare, forny og forynge dine gamle frugttræer
2. Bog om Nonnetitæblet
3. Aktivitetskalender
4. Ansøgninger
1. Bevar, forny og foryng dine gamle frugttræer!
Har du gamle frugttræer, som trænger til lidt kærlig pleje, så kom og lær, hvordan du kan
få dine træer i sund vækst igen. Undervisningen forgår under og på gamle æbletræer.
Kursus 1: Tirsdag den 7. juni kl. 19 til 21.30
på Malergården, Plejerupvej 10, 4571 Grevinge
Instruktion og undervisning ved Maren Korsgaard, Konsulent, frugtforsker og frugtavler
Desuden fortæller Erling Frederiksen kort om beplantningen af en hektar jord ved
Malergården med historiske Vestsjællandske æbletræer. Projektet finansieres med midler
fra FødevareErhverv til bevaring og bæredygtig udnyttelse af Plantegenetiske ressourcer
Kursus 2: Onsdag den 15. juni kl. 19 til 21.30
hos Betty Kristensen, Odstrupvej 7, Odstrup, 4571 Grevinge
Instruktion og undervisning ved Erling Frederiksen, Konsulent for Plantegenetiske
Ressourcer, Malergården
Kurserne koster 50 kr. pr. stk. Gratis for medlemmer af Æbleværkstedet Nonnetit

Tilmelding ikke nødvendig – Tag Kaffen med!
Arrangør: Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit, Tlf.:28 21 29 89

Maren Korsgaard fra Københavns Universitet har fulgt Æbleværkstedet siden 2007.
foto: Stine Maarbjerg

2. Bog om Nonnetit:
Der er i øjeblikket ved at blive indsamlet lokale erindringer om æblet Nonnetit fra Odstrup.
De skal samles i en bog, som bl.a. bliver finansieret af Tipsmidlerne fra Friluftsrådet og
andre fonde.
9 ældre fra sognet har allerede bidraget med bl.a. deres barndoms-erindringer og
fortællinger om det genopdagede æble fra Odstrup.
Har du kendskab til æblet, eller kan du huske noget om det, er du meget velkomme til at
kontakte Peter Løn Sørensen.
Læs mere om bog-projektet på vores hjemmeside.

3. Aktiviteter:
Juni
Tirsdag den 7. juni: Kl. 19-21:30 Kursus i Bevaring af gamle æbletræer på Malergård
Onsdag den 8. juni: Kl. 16 Arbejdsdag i Værkstedet
Onsdag den 15. juni: Kl. 19-21:30 Kursus i beskæring af gamle æbletræer - i Odstrup
August
Søndag den 21. august: Okkulerings-kursus i Æbleværkstedet
September
Den 3. og 4. september: Arbejdsweekend med unge – brolægning i Æbleværkstedet
Søndag den 18. september: Kl. 13 Indvielse af Æbleværkstedet
Søndag den 25. september: Kl. 14 Den Gode Historie, start i Æbleværkstedet
Tirsdag den 27. september Foredrag om Æbleværkstedet v/ Peter Løn Sørensen hos
Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Søndag den 2. oktober: Kl. 14 Den Gode Historie, start i Æbleværkstedet
Søndag den 9. oktober: Kl. 14 Den Gode Historie, start i Æbleværkstedet
Vi planlægger at lave en Moste-dag i Grevinge i Efterårsferien 2011.

Nærmere info følger, hold øje med aktivitetskalenderen på www.grevinge.dk og på vores
nye hjemmeside www.nonnetit.dk – når den åbner!!
4. Ansøgninger:
Vi har fået afslag på ansøgning til aktiviteter hos kommunens Udviklingspulje, fordi
kommunen ser ansøgningen som støtte til den daglige drift.
Vi har også ansøgt Nordea Fonden om støtte til aktiviteter - vi afventer svar i aug/sept.
Medlemskab
Du kan endnu nå at forny dit medlemskab eller melde dig og andre ind, inden den nye
æblesæson begynder:
Ordinært medlemskab: 100 kr
Familie medlemskab: 150 kr
Gruppe medlemskab: 200 kr
Støtte medlemskab: 50 kr
Børne medlemskab: 50 kr (børn under 16 år)
Indbetaling: Merkur Bank kontonr: 8401 1135203 eller med
Indbetalingskort +73 <+81387125.

Bedste æblehilsner fra
Bestyrelsen for Æbleværkstedet Nonnetit

