NYHEDSBREV nr. 10 – Nov. 2011 - Æbleværkstedet Nonnetit
Æbleknager og Æblekager
Alle inviteres til Medlemsaften: Onsdag d. 30. november kl. 19.30-21.30.
Kom og få en hyggelig aften i Æbleværkstedet ved brændekomfurets varme, med
æblekage og varme drikke.
Medbring gerne noget kulinarisk, en ny opskrift, eller bare kom som du er.
Til dem der kan lide at lave lidt håndarbejde har vi knive og grene, så vi kan snitte Naturknager til værkstedet. Knagerne skal være ophængning til koste, håndklæder,
viskestykker, redskaber m.m.
Vi vil gerne høre medlemmernes mening om hvordan det er gået i efteråret. Hvad fungerer
og hvad fungerer ikke i æbleværkstedet? Hvilke ønsker har du til bestyrelsen? Og hvad
synes du om hjemmesiden?
Vi vil fortælle om de seneste aktiviteter vi har haft med et par skoleklasser, og om
Mostedagen i samarbejde med Dagli´Brugsen i Grevinge. Du kan også høre lidt om vore
planer for kommende tryksager og andre investeringer. Måske har du en ide?
M.v.h.
Bestyrelsen

Skolebesøg i Æbleværkstedet

Søbæk Skole har været på besøg i Æbleværkstedet. Her står to nye Moste-eksperter og
skåler i dagens resultat, mens formand Peter Løn ser til. Også skolen fra Nr. Asmindrup
har haft en god dag i Æbleværkstedet.
MOSTERIER:

Se på www.nonnetit.dk hvordan du gør, når du skal moste dine æbler. Her kan du også
booke tider til selv at moste i værkstedet. Har du problemer med at booke ind på
mostekalenderen, så kontakt næstformand Rie Boberg tlf. 35 10 70 89, eller e-mail
rieboberg@gmail.com.

HUSK: Grundig RENGØRING af mostemaskinerne
Det er et stort arbejde at gøre rent efter brugen af mostmaskinerne. Det er f.eks. ikke nok
at skylle de forskellige dele, som har været i berøring med mosten. Der skal også bruges
en børste. Filter-kludene fra pladepresserne skal koges og hænges til tørre.

NY ADRESSE:
Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit skiftede adresse den 15. oktober 2011.
Den nye adresse er:
Ny Holbækvej 10, 4571 Grevinge.
- Ændringen skyldes at den gamle adresse, Holbækvej 46, nedlægges p.g.a. nyt
vejbyggeri i forbindelse med rute 21 og Grevinge Omfartsvej.
OBS! – Selve Æbleværkstedet ligger selvfølgelig stadig på Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571
Grevinge

Med Æblehilsner
Vi ses!

