NYHEDSBREV nr. 9 – oktober 2011 - Æbleværkstedet Nonnetit
Så mange besøgte nonnetit.dk i juni-september:
juni
juli
august
september

126
82
232
767

INDVIELSE:
Tak til de omkring 300 fremmødte ved indvielsen d. 18. sept. Tak for de mange både fine ting,
gode alm. brugsting og pengegaver.
Særlig glad er vi for interessen og de fine gaver fra de professionelle planteskoler, frugtavlere og
mostere. Det betyder meget at være anerkendt netop der.
Dagen blev markeret med taler af Vallekilde Højskoles forstander: Torben Schmidt og af formand
for LAG Udvikling Nordvest: Flemming Larsen. Endvidere blev 3 udvalgte æbler vurderet af 3
gourmetkokke. Der var desuden rundvisning, bueskydning og mostning af æbler.
Æbleværkstedet er ikke færdigopbygget, men vi bruger det jo allerede til forskellige aktiviteter:
kurser, mostedage, guidede ture. De næste måneder skal de sidste kræfter sættes ind på at gøre
det hele færdigt. Især forskellige tryksager ligger og venter på at blive lavet.
Nordea-fonden kom med en check på 8.500 kr. – Det var jo en meget fin indvielsesgave at få.
ATTERUP HAR FÅET EN ”NONNETIT FRA ODSTRUP”
Det træ Æbleværkstedet overrakte landsbyen Atterup, til indvielsen d. 18. sept., blev plantet
søndag d. 9. oktober. Se billeder på www.nonnetit.dk
SKAL DU HAVE MOSTET DINE ÆBLER?
Der er stadig plads til at få mostet sine æbler. Se på www.nonnetit.dk – bookingkalender. Har du
problemer med at booke ind på mostekalenderen, hvor du kan se dato og tider for at få mostet, så
kontakt næstformand Rie Boberg tlf. 35 10 70 89, eller e-mail rieboberg@gmail.com.
RENGØRING:
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.
ØKONOMI:
Vor anstrengte foreningsøkonomi fik endnu et skud for boven, da et revisorfirma, som skulle lave
en ganske lille erklæring og sende til FødevareErhverv, kom til at bruge næsten 3 måneder. Det

kostede ca. 2.000 kr. i renteudgifter for vor lille forening. Til gengæld var ministeriet for en gangs
skyld hurtige til at få sendt vort tilgodehavende, da papirerne først var i orden.
Projektet mangler nu kun ca. 30.000 kr. i at have dækket budgettet på 700.000 kr. Dem er vi i gang
med at søge.
BORGERINDDRAGELSE:
Vi slutter årets udadvendte aktiviteter med en mostedag i Grevinge foran Dagli´Brugsen, fredag d.
21. okt. Det er i samarbejde med Dagli´Brugsen, Grevinge hvor man kl.14-17 kan komme og prøve
en mostmaskine, få smagsprøver, smage æbler og prøve forskellige måder at skære og skrælle
æbler.
Ideen er at komme i kontakt med lokalbefolkningen m.h.p. at anlægge en æblelund i byen, næste
år. Det vil vi gerne høre folks mening om. Hvordan skal æblelunden se ud, hvad skal plantes, hvem
skal gøre det og passe træerne osv. Måske kan det blive en tradition med sådan en mostedag,
hvor vi med årene kan bruge æblerne fra de nye træer.
Mostedagen i Grevinge kan blive et større arrangement, og derfor vil vi gerne høre om der, blandt
medlemmerne, er nogen, der har lyst til at hjælpe med det praktiske (opsætning og nedtagning af
udstyr) samt hjælpe de borgere, der gerne vil prøve at moste.
Kontakt Peter Løn Sørensen: 59 65 99 97 (foelhoej@get2net.dk)
BESTILLING AF TRÆER:
Der er mange, der har ønsket at købe nogle af de særlige æblesorter, vi selv har lavet, og som ikke
kan fås i planteskolerne. Udover dem, der er blevet lovet et træ i år, er det kun muligt at blive
skrevet op til et træ til næste år. Man skal rette henvendelse til Erling Frederiksen tlf. 59 46 36 29
eller e-mail: adm@vip.cybercity.dk
Hvis man ønsker et træ af de mere almindelige sorter, kan man selv komme og lave det på vores
Pode-kurser, eller købe det i en planteskole f.eks. Vig Planteskole ved Kelstrup.
EFTERLYSNING:
Æbleværkstedet søger en kyndig æblemand, der har forstand på at beskære og holde gamle træer
”unge”. Vi får forespørgsler på hvad man skal gøre med gamle træer, der ikke er passet, og da det
kniber med at nå det hele vil vi gerne i kontakt med andre, der har denne fagkundskab og vil give
den videre.
OPSKRIFTER:
Det er foreslået, også blandt medlemmer, at vi laver en side med æbleopskrifter. Så send dine
gode ideer på retter, desserter, kager, osv. til webmaster Steen Larsen sla@newmail.dk.
NY ADRESSE:
Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit skifter adresse pr.15.oktober.
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 værkstedet ligger forsat på Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge.
VELKOMMEN TIL DE MANGE NYE MEDLEMMER
- og nyd efterårets æbler!

