Æbleværkstedet Nonnetit
NYHEDSBREV NR. 7 – februar 2011

I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse:
1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling
2. Arbejdsgrupper i foreningen, hvor alle er velkomne.
3. Kontingent. HUSK AT FORNY DIT MEDLEMSKAB
4. Kom og lav dine egne æbletræer
5. Historiske Æbletræer ved Malergaarden i Plejerup.
6. Næste arbejdsdag på Æbleværkstedet.
1. Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 2. marts kl. 19.00 på
Grevinge Centralskole.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Desuden vil vi vise et billedshow om æbler og æbletræer fotograferet af æbleværkstedets
arbejdsgruppe, samt årets gang i æbleværkstedet.
Stine Maarbjerg og Eva Christensen er på valg til bestyrelsen
Alle suppleanterne er på valg: Thorrill Sørensen, Lisbeth Kaspersen, Erling Frederiksen og
Dorthe Dybvad.
2. Foreningen har også nogle arbejdsgrupper som man kan deltage i – uden at være
bestyrelsesmedlem.
1. Indretningsgruppe/anlægsgruppe (Vi arbejder løbende på at sætte vores
”værkstedslokaler” i stand. Vores fine brændekomfur er sat til, isolering og maling er også
ved at være klaret. Når vejret bliver bedre skal vi til at ordne udenomsarealerne, hvor vi
skal stå og moste vores æbler til efteråret.

2. Arrangementsgruppen planlægger møder, podedage og gerne nogle aktiviteter, som
giver indtægter.
3. Trægruppen arbejder med at lave planer for plantning af æbletræer på forskellige
offentlige og private steder. Og vurderer hvilke æbletræer der er egnede hvor.
4. Medlemspleje og kontingent samt udsendelse af nyhedsbrev m.m.
5. Arbejdsgruppe som skal lave en lille æbleplantage ved Malergården bestående af 100
historiske Vestsjællandske Æbletræer.

3. Kontingent (Riget fattes penge, således også Æbleværkstedet)
Kontingent for 2011 bedes betalt hurtigst muligt og meget gerne inden generalforsamling.

Familie 150 kr. (125 kr inden generalforsamlingen)
Voksne 100 kr.
Børn og unge op til 25 år 5o kr.
Støttemedlem 50 kr.

Gruppekontingent 200 kr.

Vil I ikke nok være søde at forny jeres medlemskab I kan gøre det ved at:
betale via netbank på : 84010001135203
Og skriv gerne medlemsnummer, navn, adresse, telefon og mail i afsender/ indbetaler
feltet
Man kan også betale ved indgangen til selve generalforsamlingen den 2. marts
eller man kan ringe/skrive til Eva eller Henrik og bede om at få tilsendt et girokort:
Eva Christensen, email - christensen@garboedal.dk, tlf. 59659495 eller kassereren Henrik
Bang Jensen Åmosevej 4, 4571 Grevinge –email: henrik.bang.jensen@gmail.com, tlf.
59650532

4. Kom og lav dine egne æbletræer.
Podedage – søndag den 13. marts og søndag den 27. marts kl. 10 til ca. 12.30
I Æbleværkstedet Nonnetit, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge
Tag evt. frokost med og spis den i vores hyggelige lokale efter kurset
Tag en termokande og et par kopper med.
Kom og lær at pode. Og hvis du allerede kan pode, så kan du mødes med andre,
hyggepode og bytte podekviste.
Thorrill Sørensen er dagens podemester, som vil undervise, forklare og instruere. Der er
tid til alle.
Du må gerne medbringe en skarp kniv, men vi har mange ekstra knive, podevoks,
elastikker, podekviste af mange forskellige slags og grundstammer, som podekvistene
podes på.
Du kan stadig nå at tage kviste fra dine æbletræer. Det skal være nye skud fra sidste
sommer og du skal lægge den i fugtige aviser i en plasticpose på det koldeste sted i
køleskabet – eller grave dem ned på nordsiden af huset. Husk at sætte et ordentligt
navneskilt på.
Vi sælger grundstammer for mellem 10-15 kr. stk. Podekviste er gratis og alle opfordres til
at medbringe nogle, så vi kan lave lige det træ I har drømt om.
Pris 50 kr. per person. Tilmelding ikke nødvendigt.
Hvis du har spørgsmål kan du ringe til Thorrill S. – 30 24 59 36 eller Erling F. – 28 21 29
89

5. Historiske Æbletræer ved Malergaarden i Plejerup.
Vi har fået en bevilling til at plante og passe en lille plantage med historiske æbletræer fra
Vestsjælland ved Malergården.
Det er Fødevare Erhverv som ønsker at bevare de plantegenetiske ressourcer – herunder
sjældne gamle æbletræer.
Pometet ved Taastrup har en samling af de fleste gamle danske frugttræer, men man vil
gerne have lidt flere eksemplarer af de sjældne gamle træer. Der er større chance for, at
træerne kan bevares, når de er plantet mange forskellige steder. Derfor skal vi til efteråret
plante 33 forskellige træer med tre eksemplarer af hver slags – så vi kommer op på 99
træer. Ud over vores eget Nonnetit, så skal der også plantes Kundbyæblet, Ernst Trier,
Vallekilde æblet og Vallekilde Vinteræble og altså 28 andre Vestsjællandske historiske
æbler.
Træerne bliver lavet på og købt fra Pometet, så vi er 100% sikre på at det er de rigtige
træer vi planter. Træerne er bestilt og forhåbentlig vil foreningens medlemmer være med til
at plante dem til efteråret.
Med tiden skal vi undersøge og afprøve, hvad disse æbler er gode til og hvor gode de er til
at modstå diverse sygdomme. Så træerne skal dyrkes uden kunstgødning og sprøjtemidler
for at kunne vurdere, hvorledes de klarer sig under sådanne betingelser.
Projektet er et selvstændigt projekt, som ikke berører Æbleværkstedet Nonnetits økonomi,
men vi håber og forventer, at mange af foreningens medlemmer vil deltage i dette for
fremtiden vigtige og spændende projekt.
Projektansvarlig er Erling Frederiksen – erling.frederiksen@gmail.com , mobil: 28 21 29 89
6. Næste arbejdsdag på Æbleværkstedet.

Næste arbejdsdag er fredag den 18. februar. Vi begynder allerede kl.15. Det
lykkedes at lave mad på komfuret og værkstedet var dejlig varmt, så det vil vi prøve
igen. Du er meget velkommen til at bringe brænde, gerne let brandbare
pinde/træstykker, ikke store klodser. Vi skal mure, male m.m. Alle hænder er gode
hænder. Meld din ankomst til rieboberg@gmail.com af hensyn til maden.
MEDLEMSSKAB: Kontakt Eva Christensen, e.mail ‐ christensen@garboedal.dk , Tlf. 59659495 eller
kassereren Henrik Bang Jensen, Åmosevej 4, 4571 Grevinge –e.mail: henrik.bang.jensen@gmail.com
tlf. 5965053

KONTAKT bestyrelsen hvis du har en god ide – eller gerne vil hjælpe med praktisk arbejde. Vi er også i gang
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)
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Værkstedsadresse: Peter Møller, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge – tlf. 59 65 80 79 (mail:
petermoelstedmoeller@gmail.com)
Kasserer: Henrik Bang Jensen, Åmosevej 4, 4571 Grevinge –e.mail: henrik.bang.jensen@gmail.com
tlf. 59650532
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