Æbleværkstedet Nonnetit
NYHEDSBREV NR. 3 – marts 2010

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling: onsdag d. 21.april kl.19.30 på Grevinge
Centralskole.
Dagsordenen har kun et væsentligt punkt:
Generalforsamlingen spørges om lov til, at bestyrelsen opretter en kassekredit i Merkur Andelskasse
på 250.000 kr. i 2010 og 100.000 kr. i 2011.
Da støttebeløbet fra Udvikling Nordvest på 351.000 kr først kan udbetales når regninger er betalt, har
Foreningen brug for at låne pengene i en kort periode. Derfor har vi fået en meget favorabel
kassekredit i Merkur Andelskasse. Men vi kan først tage den i brug når/hvis generalforsamlingen siger
ja (jvfr.vedtægterne §12 stk. 1 ). Med lidt forståelse fra håndværkerne, kan vi nøjes med at låne og
betale renter i 1-2 måneder.

Formanden har ordet:
Æbleværkstedet har nu fået et navn, en forening, et formål, et sted og en bestyrelse. Æbleværkstedet
har også en ide og får snart nogle penge til at realisere den.
Der er 2 ting det drejer sig om nu, de kommende 2 år. Et æbleværksted, hvor vi kan moste vore
æbler, skal bygges op, og en forening skal drives, så den kan tilbyde sine medlemmer noget

værdifuldt. 2 temaer er i højsædet: Kulturarv og livskavlitet. De penge, vi har fået i støtte fra Udvikling
Nordvest, er øremærket formidling og bevarelse af kulturarv og udvikling af livet på landet.
Altsammen med æbler som omdrejningspunkt. Æblerne skal bidrage til vor livskvalitet. Og det sker
gennem fælles arbejde med æbler og landskab samt indsamling og deling af viden og kultur.
Det er en ny kultur i vort hverdagsliv, som vi vil forsøge at udvikle, inspireret af gammel husholdning og
ressourceøkonomi.
I Foreningen vil der være medlemmer, der brænder for selve mostfremstillingen. Men andre
interesserer sig måske mere for træet og dets pasning. Nogle kan vægte fællesskabet eller
eksperimenter med frugter. Eller også er landskabet med dets æblefortællinger samt formidlingen af
disse ting, noget, der tiltrækker andre. Der er plads til alle, under foreningens formål, og det skulle
gerne syde af mangfoldighed og engagement.
Og vi vil lade os inspirere af andre, gennem bl.a. studieture, ligesom vi vil formidle vore erfaringer
videre.
Derfor ligger der et stort arbejde forude. Det første er, at der skal gøres klar til håndværkerne. Dvs vi
skal udgrave ladegulvet på Toftegård i Atterup. Datoer for arbejdet kan ses andetsteds i
nyhedsbrevet.
Æbleværkstedet kommer til at ligge på Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge.

Arbejdsdage:
Arbejdsdage er dage, hvor vi møder op og arbejder på æbleværkstedet, der skal stå klar til
mostproduktion i oktober, i år. (Grave ud og lave gulv i marts-maj. Håndværker i maj-juli, maskiner
og inventar august-september )
Peter Møller er arbejdsformand og kan kontaktes på Tlf. 59658079, mobil 31250933 eller
e.mail - petm@holb.dk eller ams@rorvigfriskole.dk - ...hvis du vil hjælpe med noget.
Arbejdsdage indtil efteråret
1. og 3. mandag i måneden
27-28/3
10-11/4
8-9/5

VI MANGLER:
- materialer til byggeriet,
- lån af betonblandemaskine,

29-30/5
19-20/6
14-15/8
28-29/8
18-19/9

Korte nyheder:
Foreningen havde stiftende generalforsamling d. 10.februar. Referat ligger på www.grevinge.dk
Bestyrelsen har konstitueret sig:

1. Formand Peter Løn Sørensen (valgt på generalforsamlingen)
2. Næstformand Rie Boberg (valgt for 1 år)
3. Kasserer Henrik Bang Jensen (valgt for 2 år)
4. Sekretær Stine Maarbjerg (valgt for 2 år)
5. Eva Christensen (valgt for 1 år)

Aktivitetskalender
Bestyrelsen tager på studietur til Rødding, fredag d.26. marts. Referat i næste Nyhedsbrev.
Podekursus d.18.april – Se www.grevinge.dk
Ekstraordinær generalforsamling 21. April kl. 19.30, Grevinge Centralskole, Herrestrup.
Erling Frederiksen, Gislinge og suppleant, tager til Normandiet på æble-cider-studietur sammen med
Rødding-folk. Det sker til efteråret.

Bankkonto og kontingentsatser
– Vi har valgt Merkur Den Almennyttige Andelskasse til vores foreningskonto. Og det kan måske
undre nogen, at vi ikke har valgt et lokalt pengeinstitut.
Merkur Andelskasse har under bankkrisen haft fine årsregnskaber. Pengeinstituttet skal ikke give
overskud til aktionærer og man er særlig interesseret i at støtte folkelige og bæredygtige initiativer
hvor det etiske er i højsædet. Endvidere har vi, i æbleværkstedet, fået en meget fordelagtig
kassekredit, som ingen andre kan konkurrere med. Personalet har desuden vist stor interesse i selve
vores æbleprojekt og vil gerne besøge os, når vi er færdige.
Merkur Andelskasse udøver sin virksomhed på en sådan måde, at en bæredygtig samfundsudvikling
fremmes mest muligt. Andelskassen beskriver sine opgaver på følgendemåde:

Merkur arbejder for
1. at det enkelte menneske i frihed får de bedste betingelser for at udvikle sine evner...Derfor
financierer vi (bl.a.) kulturelle initiativer
2.at alle mennesker behandles ligeværdigt. Derfor financierer vi (bl.a.) sociale fællesskaber.
3. at produktion og forbrug afspejler samfundets og den enkeltes reelle behov og foregår under
hensyntagen til mennesker, natur og miljø. Derfor financierer vi økolgisk og biodynamisk
landbrug,vedvarendeenergi og bæredygtig produktion og handel.
Sammenfattende ledesætning:

Vi ønsker at arbejde hen imod en situation, som vi anser for ideel: hvor den enkelte ud fra egen indsigt
på værdig vis dækker andres behov.
Indkaldelse til :

------------------------------------------------------------------------------

EKSTRAORDINÆR

Æbleværkstedets bankkonto er Merkur Andelskasse:

GENERALFORSAMLING I

1135203, reg. nr. 8401

FORENINGEN Æbleværkstedet

Nonnetit

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

Onsdag d. 21.april 2010 kl.19.30 på
Grevinge Centralskole
Dagsorden:

HVORFOR ER VI MED I ÆBLEVÆRKSTEDET?

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Foreningen opretter en
kassekredit på 250.000 kr. i
2010 og 100.000 kr. i 2011.
5. Fremlæggelse af
byggeplaner
6. Indkomne forslag
7. Evt.

Rie Boberg: Næstformand
Jeg er for kort tid siden vendt hjem efter knap 30 år i Italien, hvor
jeg havde en olivenlund og lavede olivenolie. Det nye hus i Odsherred
havde en masse gamle æbletræer og derfor blev jeg straks interesseret
i æbler og hvad man kunne bruge dem til. Idéen om at lave æblemost
var en logisk afløser for olivenolieproduktionen. Princippet er det
sammen: man maser et naturligt produkt og samler væsken op - kun
mekanisk kraft er nødvendig, ingen kemikalier eller andre mystiske
tiltag. Tanken om at det er ren natur jeg putter indenbords tiltaler
mig. Hvor Italien er et af de mest velegnede lande i verden til
olivendyrkning, så er Danmark et af de mest velegnede til æbler, og
den tanke kan jeg også godt lide. At dyrke det som de naturlige
betingelser er bedst egnet til giver den bedste kvalitet og behøver
færrest interveneringer fra menneskets side i form af sprøjtning,
gødning osv. Derfor er det også både sjovt og tilfredsstillende at

dyrke sorter, som har udviklet sig på et sted, såkaldte autoktone
sorter, som har udviklet størst modstandskraft overfor de "farer", som
netop findes på det sted. Jeg håber at vi kan finde flere autoktone
æblesorter end Nonnetitten rundt om i Odsherred.

Eva Christensen (sekretariatet)
Jeg er gået med i Æbleværkstedet fordi jeg synes det er en rigtig god
ide at få et sted hvor vi medlemmer kan komme og moste vores æbler og
udveksle måder at æbler kan udnyttes på og i det hele taget at få folk
til at bruge de danske æbler igen. Æbler er en del af vores kultur.

Peter Løn Sørensen: formand
Jeg er husmand på 5 tdr. land, i Grevinge ejerlaug, hvor jeg er meget optaget af
selvforsyningstanken. Jeg husker, som barn, æblerne, pærerne, blommerne i mine forældres have.
Men æbleinteressen startede med de gode lokale kulturhistorier fra Grevinge Sogn. Den måde man
brugte, og holdt hus med, de ressourcer, husmanden eller gårdejeren havde på sin egen jord, og
kundskaben omkring disse naturressourcer, fascinerede mig meget. Som naturvejleder begyndte jeg
så sent som 2007 at indsamle lokal kundskab om æbler til videreformidling af æblehistorier. Det skete
i samarbejde med lokale beboere. Da æbler indgår i så mange sammenhænge i vores kultur, og
appellerer til arbejdende fællesskaber, var forbindelsen FORTID-NUTID OG FREMTID, klar for mig og

noget der skulle gøres noget ved. Derfor er jeg med i æbleværkstedet. Og så er æbler jo bare
fantastiske og sunde.
Æbleværkstedet Nonnetit, marts 2010 (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
Kasserer: Henrik Bang Jensen, Åmosevej 4, 4571 Grevinge –e.mail: henrik.bang.jensen@gmail.com
tlf. 59650532

