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Bestyrelsens beretning for 2013 :
Æbleværkstedet er en ung forening, der lagde ud med et kæmpeprojekt og uforudsete renteudgifter på ca. 30.000
kr. 2013 blev derfor et slankeår og vi fik bragt gælden ned til næsten 0 kr. takket være tilbageholdenhed i
investeringer og øgede indtægter. Vi tog penge for næsten alt i 2013. Det tog folk vist pænt. Vi håber at 2014 vil give
et lille overskud, så vi igen kan tænke i endnu bedre forhold og nye aktiviteter. Vores store efterslæb er etablering af
en udendørs skylle-og mosteplads.
2013 blev første år på egne ben, et år hvor vi har kunnet koncentrere os om at få det nye værksted til at fungere og
afprøve dets muligheder. Og vi vil hele tiden gøre erfaringer, udvikle og blive bedre til gavn og glæde for vore
medlemmer og os selv.
Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit består af mennesker, træer, værksted, æbler m.m., kittet sammen af
engagement og naturens og historiens gavmildhed.
MENNESKER
Medlemmer: Vi har 117 betalende medlemmer og de er vores fundament og eksistensberettigelse. Og nogle er
enda aktive i forbindelse med arbejdsdage eller særlige opgaver. Vi lavede en medlemstur i foråret til Sonneruplund
hos Flemming og Birgit Thorninger - et meget spændende besøg. Tak for det. I 2014 vil vi besøge Pometet i Tåstrup
hvor Pometmesteren vil vise rundt og fortælle om skadedyr, sygdomme og genetik hos æbler. Det bliver d.13. juni
kl.16.00. Tilmelding kræves. Kommer med i næste nyhedsbrev og på hjemmesiden.
Har medlemmerne ellers ideer til fællesture eller produkter vi kan lave og sælge eller lokaliteter hvor der bør plantes
æbletræer, hører vi meget gerne.
Bestyrelsen; tager de væsentlige beslutninger og består af nogle meget engagerede og arbejdsomme medlemmer
og suppleanter. Vi er også en meget forskelligeartet flok der kan levere en bred vifte af kompetencer. Det er en
fantastisk mulighed for en forening men det kræver også en stor grad af rummelighed hos hver enkelt. Det er
nærmest et socialpædagogisk eksperiment. Vi bestræber os på at have minimum een fællestur om året. Vi arbejder
netop på at lave en æbleblomstringstur til Skåne.
Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne og bidrager på lige fod med bestyrelsen.
Arbejdsgrupper; mødes efter behov og er selvfungerende. De fremlægger ideer til beslutning i bestyrelsen.
Grupperne er åbne for alle medlemmer. Det er en mulighed for den enkelte at arbejde med et konkret og specifikt
interesseområde uden at skulle sidde til ”kedelige bestyrelsesmøder” og det er foreningens mulighed for at udvide
den aktive skare.
1. MOSTEGRUPPE: 2.203 liter most
2. TRÆGRUPPE: Arbejder på at finde ½ tønde land hvor vi kan plante de æbler vi synes skal bevares i
Odsherred. Her vil vi også kunne eksperimentere med forskellige sorter. NYT OM NONNETIT FRA ODSTRUP:
Den lokale æblesort er igen brugt som gave i forb.med uddeling af årets UDESKOLE-pris 2013. Prisen gik til
Røsnæs Skole for at være den første danske skole, der lod Udeskole-tanken være noget bærende. Og salget
af nonnetit-æbletræer er gået overvældende godt. Vi har solgt ca. 20 træer i 2013, foruden en masse andre.
3. PRODUKTIONSGRUPPE: Der er indtil videre ikke sket noget i gruppen. Sidste sæson havde vi en
produktionsdag afsat i kalenderen i oktober måned, som vi desværre ikke nåede at forberede og annoncere.
Ideen var at det skulle være en produktionsdag for æbleværkstedets medlemmer, og at vi sammen skulle
gøre alt med æbler. Mens nogen samlede æbler, ville andre moste de indsamlede æbler, og igen andre

forarbejde det videre til most, vin, æblechips, sirup, æblesmør, og hvad vi nu ellers kunne finde på. Dette
mens andre lavede æblekage til kaffen, og senere æbleflæsk til et fælles aftensmåltid, hvor vi kunne drikke
æble calvaods, æblevin og most til. Ideen var så at der altid i æbleværkstedet ville være forskellige
æbledrikke, chips osv. til arrangementer, kurser eller bare et besøg i værkstedet. Dette håber vi bliver en
realitet i det nye år. Ønsker du at være i gruppen, eller bare deltage på dagen, så giver du besked til
værkstedsbestyrer Peter Møller.
4. STIGRUPPE: Stigruppen under æbleværkstedet arbejder på at lave vandremuligheder i det skønne
æblelandskab omkring Atterup, yderst på Grevinge halvøen. Der er forskellige ideer til ture, men i første
omgang arbejder vi på at få genetableret den gamle skolesti mellem gravhøjen ved Humlehaven og den
gamle skole i Frenderup. Der er netop talt med lodsejerne, som synes det er en god ide at genetablere stien,
og dernæst er der udsendt indbydelse til naboerne langs stien til dialogmøde. På mødet bliver ideerne
fremlagt, og sammen med naboerne håber vi fra æbleværkstedets side at kunne snakke os frem til
etablering, plejeplan og dannelse af et stilaug. Hvis der er interesse fra medlemmer af æbleværkstedet til at
deltage kan der gives besked til værkstedsbestyrer i Æbleværkstedet Peter Møller eller formand Peter Løn
Sørensen.
Arbejdsdage:
Første fredag i hver måned: 4.apr. - 2. maj - 6.juni - 4.juli - 1. aug. mødes bestyrelsesmedlemmer og andre
medlemmer som har lyst og tid til praktisk fællesskab og ofte afsluttes med fælles middag.
Naturens gavmildhed af forskellige æbler har glædet generationer og de stedbundne fortællinger, der er opstået
gennem dette liv med æbler, er det muligt at finde. Det er vores arv.
Steder og fortællinger: Det at arbejde med æbler er en del af en større fortælling - en kultur - f.eks. en
selvforsyningskultur eller en bonde-og husmandskultur der strækker sig over mange generationer eller man kan
kalde det en visionær kultur, der rækker ind i fremtiden som et bæredygtighedsprojekt. Ved at se vort praktiske
værkstedsarbejde som del af noget større, får vi en sammenhæng i vores virke....en fortid, en nutid og en fremtid.
Det er jo det man kalder en fortælling. Og det er den vi fortsætter.
Formidling: Vi kan formidle fortællinger og erindringer på mange forskellige måder.Vi skal blot her nævne værdien
af steder/lokaliteter i kulturlandskabet som ligger og venter på en anledning til at historien kan fortælles. Derfor
bevæger vi os ud i landskabet omkring Æbleværkstedet i Atterup. Og her er samarbejdet med bønder og andre
losejere og deres imødekommenhed af overordnet betydning. (Se stigruppens beretning)
AKTIVITETER OG ARRANGMENTER
Året har budt på 25 forskellige aktiviterer og arrangementer i 2013 -både udadvente, gæsteoptrædener og hjemlige i
Atterup. Desuden har vi fået mange invitationer vi desværre måtte takke nej til p.gr.af manglende tid.
Vore egne arrangementer har f.eks.været kurser i beskæring, podning, vinbrygning, skole -og institutionsbesøg.
Odsherreds Kulturfestival 2013 deltog vi i med 3 arrangementer
Æblets dag - er den store fremvisning af Æbleværkstedet hvor bl.a. æbleeksperten fra Gislinge, Flemming
Thorninger, fik rigeligt at se til med bestemmelse af de æbler folk havde med. Det er en dag hvor ikke-medlemmer
kan prøve at moste og i det hele taget få en fornemmelse af hvad vi kan tilbyde. Det giver da også nogle nye
medlemmer. Og ÅRETS ÆBLE 2013 blev Aroma, der vandt titlen efter omkamp med Nonnetit fra Odstrup.
Medlemsture er omtalt.
Guidede ture i æblelandskabet

Projektet på Malergården har bidraget med en del aktiviteter, foredrag og lugearrangementer
Æbletræer i landskabet: Vi vil gerne inspirere andre til at tage vare på gamle æbleplantninger og lave nye, til
forskønnelse i vore omgivelser og til kulinanrisk fornøjelse .I 2013 havde vi henlagt et beskærerkursus til Ernst Triers
historie æblehave på Vallekilde Højskole. Og flere af træerne blev adopteret af deltagerne.
Kerneydelsen og den største aktivitet er dog den løbende presning af æbler til den lifligste most og alt hvad det fører
med sig.
Udadvendt PR og netværk: Nogle i bestyrelsen er meget optaget af at indgå i netværk: Derfor har vi god dialog med
Tuse Næs Æblefestival, Slow Food, Udeskole.dk, Æblets By Rødding, Vallekilde Højskole, Egebjerg og andre, og vi er
blevet optaget i ”de historiske værksteder” i Danmark.
Desuden har vi gæsteoptrådt ved forskellige lejligheder og deltaget i forskellige lokale projekter.
FREMTID:
-De gamle lokale æblesorter fra Vallekilde: Skal de opformeres og indgå i en ny æblelund?
- Hvad sker der med Malergårdens pomet -det plantegenetiske projekt?
-Hvor langt kommer vi med den gamle skolesti og får vi taget hul på en forbindelse mellem Æbleværkstedet og
Malergården?
- Vi er udpeget som geospot i forbindelse med den nye kommuneplan. Hvad det indebærer ved vi ikke. Måske får vi
et skilt til Æbleværkstedet.
- Får vi rigtig gang i pasteuriseringsmaskinen? O g får vi lavet nogle nye æbleprodukter?
- Og så skal vi have lavet en rigtig god moste- og skylleplads i 2014. Vi har søgt Odshered Kommune tre gange uden
held. Vi mangler i den grad penge til arbejdet. Men måske sidder der et sted i Odsherred en venlig sjæl, der vil bruge
sin rendegraver hos os?
TIL SLUT
tak til naboer, lodsejere, samarbejdsparter. Det er en fornøjelse og inspirerende at snakke æbler med andre og vi er
glade for al den positive opbakning vi får.
Tak til medlemmerne og tak fordi I bruger jeres værksted. Det er maskincentert og kernen i det hele.. .....og vi håber
det øger jeres livskavlitet.
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