ÆBLEVÆRKSTEDET NONNETIT - BERETNING -2016
Indledning:
For lige at sætte tingene på plads: Æbleværkstedets arbejde med æbler, mostning og æbletræer er
fundamentet i foreningen - sammen med det PR-arbejde, der følger med. Desuden er det vigtige og
store arbejde med medlemsregistrering, ajourføring og kommunikation med medlemmerne herunder nyhedsbrevet - som styres af Eva C og Astrid, også afgørende for at vi kan tale om en
forening.
Men Æbleværkstedet er også andet, der går udover det grundlæggende. Det er f.eks. leg,
vidensdeling, kulturhistorie, landskab, mangfoldighed/biodiversitet og kontakter udadtil.
Samlet set er Æbleværkstedet en politisk forening. Vi arbejder for at ændre adfærd i befolkningen
og skabe livskvalitet på landet. Og i de 6 år vi har eksisteret er vi kommet et pænt skridt på vejen.
Det er stadig en fornøjelse at se hvordan arbejdet med æbler og æbletræer breder sig og skaber
hyggelige og inspirerende kontakter mennesker imellem.
Hvordan er 2015 så forløbet?
Vi fik løst spørgsmålet om Hjemmesidens webmaster, således at Susan Fast fortsætter på posten.
Tak for det.
Æbleværkstedet oplevede en helt særlig dag i 2015. Den sidste lørdag i september blev vores
mosteplads indviet af fmd. for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Søren With. Tak til
Odsherred Kommune og Fri og Fro for økonomisk støtte og entreprenør Michael Jessen for et godt
tilbud. Vi skålede i most fra den første høst på Malergårdens æbleeng, og vi havde fået Go-Play til
at stå for en mindre workshop med æblelege. Som om det ikke var nok, kunne vi også indvie flere
sæt borde og bænke i lærketræ. Tak for design til Kitter Malling og snedker Leif Jakobsen,
Vindekilde.
Desuden fik vi kåret årets æble (1. Nonnetit fra Odstrup,2. Ritt Bjerregård og 3. James Grieve) og den traditionelle kåring demonstrerer mangfoldigheden i vores æbleverden, æblernes DNA, der
giver sig udslag i f.eks. de mange smage og aromaer der indgår i valget af årets æble.
På generalforsamlingen i marts fortalte vi om og viste billeder fra arbejdsgrupperne
Bestyrelsesturen 2015 gik til Bernstorf Slot hvor beskæring af træer var temaet.
Det traditionelle pode kursus var i år med Erdogan - der demonstrerede nye metoder ..og
efterhånden kan vi sige: Hver æblemand - sin teknik.
Vi afholdt et velbesøgt Topmøde: Æblernes Sagn og Myter under Geopark festival i august, som et
lokal-kulturelt bidrag til Geoparkens levende historie. Ordstyrer på Topmødet var Stine Maarbjerg.
I september inviterer Holbæk Museum hvert år til Te-selskab. Heldigvis sprang Eva C. og Poul
Ejvind igen til og repræsenterede Æbleværkstedet.
Guidede ture havde vi under ”Den gode historie” - med titlen ”Kan æbler fortælle historie” Tak til
Bjarne og Ruth Bruun for brug af haven i Frenderup.
15.okt. Mostedag på Malergården (Eva og Poul Ejvind), med en fin omtale i Malergårdens Venners
blad.
Ligeledes i oktober, som er en travl måned for os, var der 2 besøg af Nr. Asmindrup Skole Videnscenter for specialundervisning .....og vi havde et meget vellykket beskærer kursus i
Vindekilde hos Kitter Malling, i hyggelige rammer, med naturvejleder Jørgen Stoltz som instruktør
To foredrag: Et i Dansk handicap Forbund i Odsherred på Hotel Højby Sø -et andet ved De
Historiske værksteders årssamling i Vingsted Centret ved Vejle.
Udeskole-prisen blev ikke uddelt i år. Til gengæld har Udeskole-Foreningen bestilt 4 nonnetit-træer
i 2016
Uden vore medlemmer, ingen forening, ingen økonomi, intet Æbleværksted.
Medlemsture er et tilbud om at komme ud og opleve et andet æblemiljø sammen med andre
æbleinteresserede. I år gik turen til Skovvang Frugt, Hørve, hvor Kjeld Petersen viste rundt og
fortalte om moderne produktion af æbler. Smagsprøver fra gårdbutikken viste hvad moderne
teknologi kan gøre med æbler når vi er helt henne ved d.6.juni. Det var en øjenåbner -selvom det
ikke kan undgå at koste på CO2-regnskabet med de fine opbevaringsforhold. Kjeld Petersen var en

rundhåndet vært med flere forskellige slags æblemost af egen avl. Tak til Kjeld Petersen for en
spændende og engageret rundvisning hvor vi fik indblik i en anderledes æbleverden.
Et særligt medlem skylder vi en stor tak. Det er Betty Kristensen, Odstrup, (dias af hænder med
æbler) der fra 2008 gennem alle årene har ydet et stort engagement og støtte til Æbleværkstedet og
givet mange væsentlige input omkring æbler generelt og Nonnetit-æblets kulturhistorie specielt .
Hun flytter desværre fra vores æblelandskab.
Nogle rundvisninger og besøg i Æbleværkstedet har vi haft. Det kan alle bede om at få. Som regel
er det folk fra andre dele af landet, der kommer på besøg.
Formanden var på studietur til Devon og Somerset i England i september og kikkede på de såkaldte
community orchards som nærmest er en hel bevægelse i SW-England i disse år. De har mange af de
samme overvejelser og problemstillinger, som vi har her. F.eks. hvordan beskytter man træerne, og
der var rigtig mange eksempler på hvordan man kunne beskære træer og hvordan grundstammer
blev brugt. Der blev besøgt top professionelle institutioner, amatør-fællesskaber og private haver.
Fællesmålet for alle grupper og personer formanden besøgte, var mangfoldighed/ biodiversitet.
Mht. pressen har vi haft besøg af TV-øst, artikler og omtaler i NordvestNyt, i OdsherredsNyt, i
Landbrugsnyt og omtale af arrangementer i Regionalradioen.
Scrapbog med udklip er lagt frem her på generalforsamlingen.
Arbejdsdage
Der er rigtig meget arbejde at gøre i en forening, der vil så meget. Men der er mening i at luge i
æblebørnehaven (dias), lave æbleprodukter af forskellig slags, lave brænde, tjære en port, passe
vandingsanlæg, lægge fliser, tømme muldtoilettet osv. Og et godt socialt samvær, der ofte ender
med fælles spisning.
ARBEJDSGRUPPER: Vedhæftet!
Arbejdsgrupperne er et spændende og mangfoldigt arbejde som vi kan opfordre enhver at deltage i
på den ene eller anden måde. Tag kontakt til een i bestyrelsen.
FREMTIDEN - hvad er det vi gerne vil?
- Skolesti færdig - og indvies til efteråret
-

indsamling af erindringer om Nonnetit og mennesker og registrering af gl.æblehaver

-

medlemstur - ti?

-

udvidelse af arbejdsgrupper -

-

udviklet en måde at skilte vore særlige æbletræer på

-

biodiversitet som tema med arrangement i 2016 -

-

workshop om æblelege 2016 -

-

aftenskolekursus om æblernes økologi? -var det noget?

-

Samarbejde med skoler

-

Fortsat pleje og forbedring af vore værkstedsfaciliteter, nyt gulv i værkstedet f.eks.

-

...og meget andet

Hvis nogen har lyst til at være med i noget af dette, så kontakt venligst een i bestyrelsen.
AFSLUTNING:
Æbleværkstedet har vist sin levedygtighed efter 6 år. Hvis vi siger at Æbleværkstedet er en
folkeoplysende forening, der arbejder politisk, er der nogen der vil hoppe i stolen. Men gennem
vore arrangementer, kurser og andre tilbud har vi hele tiden fremtidens samfund i kikkerten. Vort

formål er at påvirke og inspirere den almindelige borger til tanke og handlinger i hverdagslivet og vi
vil sætte spor i det offentlige rum. Det er et politisk initiativ ud fra holdninger til hvad vi synes er
vigtigt. Hvis vi ikke havde taget nogle initiativer og chancer tilbage i 2009 og 2010 var
Æbleværkstedet aldrig blevet til noget.
Vi er forbundne, alle os der samles omkring æble-interessen, og bestyrelsen vil gerne sige: Æbler
har så mange vinkler til menneskelivet at man næppe kan beskæftige sig med noget vigtigere .
Tak for jeres opbakning og anerkendelse.
-----------Æbleværkstedet Nonnetits bestyrelse, d. 3. marts 2016
----------------

