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Æblets Dag i Æbleværkstedet Nonnetit
Lørdag d. 2. oktober inviterer Æbleværkstedet Nonnetit alle til Æbledag kl. 10-16 på Toftegård,
Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge
Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit byder velkommen til den første aktivitetsdag i Atterup
På Æbledagen kan du være med til at:
- Presse din egen Most af medbragte æbler (husk dunke til mosten)
- Smage på Æblechips, Cider og Glaserede Æbler
- Opleve hvordan Betty laver Æblesirup, få smagsprøver - og opskriften!
- Finde æblesorterne i Æbleudstillingen
- Få sat navn på dine egne æbler via Æblenøglen på internettet
OBS! Lær at lave cider! Kl. 10 -11 vil Erling Frederiksen vise, hvordan du kan omdanne dine medbragte
1½-liters Netto-æblejuice til cider - husk store beholdere / vinballoner til gæring af cideren.
Foreningen efterlyser gamle æblesorter til en kommende gen-bank og opskrifter på æbleprodukter.
Entré: 20 kr., gratis for medlemmer
Du kan booke værkstedet:
Efter vores æbledag d. 2.oktober vil der blive 3 dage i oktober, bl.a. lørdag d. 9.og søndag d. 10.oktober, hvor
medlemmer kan booke sig ind på værkstedet og moste. Der vil være 1-2 bestyrelsesmedlemmer til stede og vise til
rette. Kontakt Peter Løn Sørensen tlf.5965 9997 eller e.mail: foelhoej@get2net.dk.

Det er på høje tid at udse træet, hvor der skal hentes podekviste i januar.
Netop nu er der mulighed for at sortsbestemme træer, som man ønsker i sin samling. Eller man kan prøvesmage
vilde stammer, der ser indbydende ud.
Æbleværkstedet skal selv ud og hente podekviste til vinter og vi gentager successen med et podekursus i marts
måned.
KORT NYT:
Aflag på fondsansøgning.
Nordeafonden har ikke i denne omgang ønsket at yde tilskud til æbleværkstedet. Vi søgte 95.000 kr. Vi prøver igen,
først i det nye år.
Nu venter vi spændt på Friluftsrådet.
Karsten Lægdsmand, koordinator for Udvikling Nordvest, der står for uddeling af midler fra EUs
landdistriktsprogram, går på pension pr.1. januar. Vi vil gerne sige tak til Karsten for hans gode vejledning gennem et
3 år langt forløb inden vores værksted kom op at stå. Det begyndte med at Peter Løn inviterede Karsten til Grevinge
Sogn for at se på udviklingsmuligheder indenfor temaet ”kulturarv som ressource”.....Og siden har Karsten altid stået
klar med hjælp, når der var spørgsmål.

Formanden har ordet:
Tre gange, i 2007-08-09 er den lokale æbledag, i
Grevinge Sogn i Odsherred, afholdt i nabolandsbyen
Odstrup, på privat initiativ. Og det er nogle af folkene
bag, der nu er blandt initiativtagerne til den
folkeoplysende forening: Æbleværkstedet Nonnetit.

Æbleværkstedet i Atterup åbner først officielt om et
årstid,når det står helt færdigt. Men på lørdag d.
2.oktober 2010 afholder vi den årlige æbledag, hvor
medlemmer og andre interessserede kan se hvor langt
vi er kommet med byggeri og indretning. Og der kan
mostes medbragte æbler.
Men æbleværkstedet bliver også et sted vi alle kan
komme og dele viden med hinanden, få nogle gode
historier, eller inspiration til at gå hjem og gøre noget.
Vi er ikke eksperter, men vi kan lære af hinanden.
Selv havde jeg en oplevelse i Jacobstad i Finland, her i
sommer . På en græsplæne, i en lille have i byen, stod
tre små høstakke. De var bygget op omkring enkelt–
pinde, og fyldte derfor ikke ret meget på den
sparsomme plads. Græsset var slået med le under et
par frugttræer. Jeg blev inspireret til at tage hjem og
lave hø under mine æbletræer, på samme vis.

MEDLEMSSKAB:
Ordinært medlemsskab: 100 kr
Familiemedlemsskab: 150 kr
Gruppemedlemsskab: 200 kr
Støtte medlemmskab: 50 kr
Børnemedlemsskab: 50 kr (børn under 16 år)

Jo! Man kan få meget ud at sin lille frugthave.
........................

MEDLEMSSKAB:
Kontakt: Eva Christensen, e.mail - christensen@garboedal.dk , Tlf. 59659495 eller kassereren Henrik Bang Jensen.

KONTAKT bestyrelsen hvis du har en god ide – eller gerne vil hjælpe med praktisk arbejde. Vi er også igang med at
indsamle historier om ”Nonnetit fra Odstrup” og andre æbleminder. Kender du nogen, som kan bidrage til denne
fortælling?
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