Æbleværkstedet Nonnetit

NYHEDSBREV NR. 6 – januar 2011

Bestyrelsen, i Æbleværkstedet Nonnetit, ønsker vore medlemmer og andre modtagere af nyhedsbrevet, et
rigtig godt nytår, med fornyet nydelse af egne træer og æbler og gode oplevelser i foreningens nye
æbleværksted.
I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse
1) Erling Frederiksens skriveri om vinterens æble-aktuelle gøremål. I Haveleksikon ”Danmarks Haver”
står under januar: ”I løbet af vinteren må beskærerarbejdet udføres når det er vejr til det. Træer,
der er bestemt til ompodning, tilbageskæres, og podekviste skæres og indslås i læ nord for hæk eller
lign. , så de holdes tilbage i Foråret”.
2) Kort nyt
3) Rie Boberg har fotograferet æbleværkstedet, netop nu under opbygning.
4) Arbejdsdag d.5.januar kl.19.
5) Fotokonkurrence

Af Erling Frederiksen
Pas på de små træer
Snedriver kan være en stor trussel mod æbletræer, og andre små træer. Ikke så meget på grund af sneen, som dog
godt kan knække grene, men fordi en snedrive yder en fremragende beskyttelse for mus. Musene kan frit, og
beskyttet af et tykt lag sne, lave lange gange ovenpå jorden i den løse sne under snedriven, hvor de er beskyttet mod
angreb fra både katte, ræve og rovfugle.
En af de ting, som musene har fred til at gnave i
under sneen, er dine små æbletræer, som du
podede i foråret. Mod musene hjælper dyrehegn og
hønsenet ikke. Men et stykke hønsenet om stammen
kan forhindre haren i at skærpe sit gebis på dit nye
æbletræ. Næstformand Rie B. har allerede serveret
er 250 kroners måltid for en lokal hare, fordi hun har
sjusket med pasningen af sit lille Ingrid Marie
træ. Det er yderst kritisabelt, fordi bestyrelsen bør
foregår medlemmerne med godt, praktisk og
eksemplarisk virke.
Vi anbefaler derfor, at du går ud og graver sneen
væk omkring de små stammer - ellers er der stor
sandsynlighed for, at træerne til foråret er gnavet fri
for bark fra jorden op til toppen af den snedrive, der
har dækket dit lille nye træ.
Det kan betyde døden for det lille træ, som kun i
sjældne tilfælde overlever.

Podekviste - det er snart
Foreningen bestiller nogle podekviste af de gamle historiske æbletræer fra Odsherred, som medlemmerne vil få
mulighed for at lave træer af på vores podedage til foråret. Vi laver nok mindst to arrangementer.
De æblepodekviste, som vi primært vil bestille er Kundbyæblet, Ernst Trier, Vallekildeæblet og Vallekilde Vinteræble.
Vores eget Nonnetit har vi vel selv podekviste til.
Men I skal også nu begynde at tænke på at skære podekviste til både jer selv og andre. Så plejer der at være nok til
alle på podedagen, hvis vi hver især har tydeligt mærkede kviste med.
Man kan også efterlyse særlige podekviste i foreningen, og så er der måske nogen, som vil sørge for at klippe lidt
kviste.

Vi skal bruge de grenskud, som blev dannet i denne sommer. Ældre grene kan ikke bruges, så husk at det er de
nyeste skud. Det gør ikke noget, at du klipper over i den ældre del af grenen. Men vi kan kun bruge den yngste del af
kvisten til podningen.
Alt efter, hvordan træet har vokset sidste år, så kan sådanne kviste være fra få centimeter lange til over en meter.
Podekvistene kan klippes i januar, men det kan også lade sig gøre senere. Når de er klippet, bundtes de i de længder
de er afklippet i. I skal ikke begynde at skære dem i mindre stykker. Bundtet får en tydelig mærkeseddel og evt. en
farve, så hvis skriften forsvinder, så kan du se på farven, hvilke grene du har pakket i hvilke bundter. .
Grenbundtet pakkes ind i let fugtige aviser (eller mos) og puttes i en plastikpose og lægges i køleskabet eller graves
ned i grus på nordsiden af huset. Det optimale er at holde grenene let fugtige ved et par graders varme. Men det går
som regel også godt selvom betingelserne ikke er optimale.
De grene man graver ned i grus, kan også blive angrebet af mus. Så hold også øje med dem.
Det er bedst at klippe grenene en dag, hvor det ikke frostvejr, men jeg tror ikke det betyder så meget. Tøvejr kan jo
have lange udsigter.
Det er lykkedes for mig at få grene til slå an på grundstammen, selvom de først blev klippet i april. Det gælder om, at
podekvisten ikke er begyndt at spire, når man poder den.
Hvis den er spiret inden podningen, så når den ikke at vokse sammen med grundstammen, før det har brugt al sin
oplagrede energi på at blomstre.
Man kan sige, at grundstammen helst skal være længere fremme i sin forårsudvikling end podekvisten.
Erling Frederiksen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KORT NYT:
Vi har fået tilsagn fra Friluftsrådet om støtte på 69.350 kr. Pengene skal gå til: a) folder, tryksager, plakat, 3
informationstavler, b) maskiner, teknisk udstyr, værkstøj, materialer og c) muldtoilet. Pengene bruges til at gøre
æbleværkstedet til et center for kultur- og naturformidling hvor målgruppen er børnefamilier, skoler og institutioner.
Rie Boberg og Peter Løn Sørensen deltog i programkoordinator Karsten Lægdsmands afskedsreception i det gamle
rådhus i Jyderup d. 17. december. Han fik en lille symbolsk gave af vor forening: Vor nye plakat samt en pose
æblechips. Karsten Lægdsman har været en uvurderlig støtte i vort arbejde på at opnå støttemidler fra EU.

I næste nyhedsbrev kan I læse om vore mange ideer til kurser, aktiviteter og arrangementer i 2011. Det hele vil
kulminere i efteråret med den officielle indvielse af æbleværkstedet.
Send os gerne gode forslag og ideer.
EFTERLYSNING:
Redaktør: Kunne du tænke dig at stå som redaktør af nyhedsbrevet. Det trænger til en opstrammer – og lidt mere
spændende lay out.
Nye medlemmer: Vi mangler medlemmer. Var det ikke en ide at give et medlemsskab som fødselsdagsgave til et
familiemedlem?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÆBLEVÆRKSTEDET UNDER ETABLERING: (fotos:Rie)

På bjælker lægges høvlede brædder, til hylder. Midt i begge billeder står vores nye kværn fra Italien. Og
nye frugtkasser ses. T.h. ses dør ind til kommende multlokum og t.v. ses port til privaten samt den nye
skorsten. Til højre for skorstenen tilsluttes brændekomfuret. Den aktive Peter Møller er med på begge
billeder.
Det gamle jordgulv er udgravet, isoleret og støbt og vægge er pudsede og malet.

ARBEJDSDAG ONSDAG D. 5. JANUAR KL 19.00 I ÆBLEVÆRKSTEDET, Ærtebjergvej 2 i Atterup
arbejdsdag den 5. kl 19 i Æbleværkstedet. Der skal sættes hylder op, males, oliere træværk m.m. Peter Møller
planlægger detaljerne.
Har man lyst til at se hvor langt vi er nået og hvordan det nye brændekomfur tager sig ud - så mød op onsdag d. 5.
januar.
Kontakt evt. Peter Møller i værkstedet. Tlf:
FOTOKONKURRENCE:
Måske er du mere til gode motiver af æbletræer i vintertilstand. Send os dine pletskud. De vil indgå i kåring af
æblefotos, året rundt, som vi håber kan blive til en flot plakat.
PRÆMIE: Din belønning er, at dit billede måske kommer med på plakaten.

MEDLEMSSKAB:
Ordinært medlemsskab: 100 kr
Familiemedlemsskab: 150 kr
Gruppemedlemsskab: 200 kr
Støtte medlemmskab: 50 kr
Børnemedlemsskab: 50 kr (børn under 16 år)
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?
Æbleværkstedet Nonnetit, januar 2011 (www.grevinge.dk eller www.din-by.dk)
Foreningsadr. Hos formanden: Holbækvej 46, 4571 Grevinge – e.mail:foelhoej@get2net.dk, tlf. 59659997
Værkstedsadresse: Peter Møller, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge – tlf.
Kasserer: Henrik Bang Jensen, Åmosevej 4, 4571 Grevinge –e.mail: henrik.bang.jensen@gmail.com
tlf. 59650532
Redaktion for nyhedsbrev: Peter Løn Sørensen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

