NYHEDSBREV nr. 33 – Marts 2015 - Æbleværkstedet Nonnetit

Alle inviteres til Podekursus den 22. marts Kl. 10-12:

- Lav dit eget æbletræ:
Vi gentager vores Pode-kursus i værkstedet – vi har podeknive, men medbring meget
gerne din egen, da det aldrig er til at vide, hvor mange vi bliver.
Prisen inkluderer podekviste, 1 grundstamme i potte m/ jord og kaffe&kage.
Du kan pode ligeså mange træer du kan nå, ekstra grundstammer koster 25 kr. pr. stk.
Pris: 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer
Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge

- Kom og giv en hånd i skoven:

Lørdag den 28. marts kl. 9 vil vi hjælpe Peter Løn med at fælde og transportere
træ fra skoven til vores brændekomfur. Alle medlemmer yderst velkomne til en
hyggelig dag, tag evt. en thermokande mv. med
- Kør ind i Grevinge skov fra syd ad Birketvej, kør ligeud gennem krydset - og vi er
ved svinget lige overfor Hamlets Grav.

Årets første Arbejdsdag i Æbleværkstedet:
Alle medlemmer indbydes til arbejdsdag i Æbleværkstedet: Onsdag 8. april kl. 16.00

Arbejdsopgaver:
- Savning, kløvning og stabling af brænde fra skoven
- pasning af æblebørnehaven, plastic lægges ud under træerne, potterne sættes i orden,
vandingsanlægget kobles til.

- åbnes for vand og værksted efter vinteren
- brændekomfur tjekkes så det er klart til næste vinter.
- espalieret beskæres og bindes op.
- vores nye borde / bænke og udendørs arbejdsborde som vi har fået fra havefonden er
måske og forhåbentlig kommet, og sættes op og beundres
- mosteudstyret tjekkes.
- alm. Rengøring og oprydning af reoler, skuffer, hylder osv.
- der laves mad, kaffe og kage som vi sammen fortærer undervejs…
- vi har stadig den store (sidde)-træstamme som trænger til en sidste finish.
Meld dig gerne til af hensyn til maden, men kom dog hellere end gerne hvis du skulle
misse tilmeldingen.
Tilmelding til Peter M tlf. 20 78 80 77
Vel mødt på Nonnetits vegne
Peter Møller

HUSK AT BETALE KONTINGENT FOR 2015!

- Sådan gør du:
Indbetal via netbank til: Merkur Bank – Kontonr. 8401 113 5203
- eller brug et indbetalingskort: +73< +81387125
Husk at oplyse navn, adresse, tlf., e-mail og type medlemskab:
Enkelt medlemskab: 100 kr.
Familie medlemskab: 150 kr.
Gruppe medlemskab: 200 kr.
Støtte medlemskab: 50 kr.
- er du i tvivl? Spørg Eva Christensen på garboedal@gmail.com eller tlf. 23 70 18 06

Med Æblehilsener fra Bestyrelsen

