NYHEDSBREV nr. 34 – Maj 2015 - Æbleværkstedet Nonnetit

Vi inviterer alle på Medlems-Tur Lørdag den 6. juni kl. 10-12:

Vi skal besøge Skovvang Frugt på Hovvejen 9 i Hørve
og høre historien om et husmandssted, der blev til et professionelt frugt-gartneri gennem 3
generationer.
Den nu 72-årige Kjeld Petersen er vokset op på Hovvejen og overtog plantagen efter sine
forældre - i dag driver han Skovvang Frugt sammen med sin søn.
Vi skal høre om arbejdet med æbler fra husmandskulturen i 50- og 60´erne frem til de
moderne dyrknings- og forædlingsmetoder, og vi går en tur ud i plantagen og ser de
forskellige nye og gamle æble- og pæresorter.
Kjeld Petersen serverer et Junami-æble og vi skal prøvesmage 3 slags æblemost:
En sød, en sur - og den Kjeld bedst kan lide.
Vi besøger gårdbutikken som er fyldt med æbler, gør et godt køb.
Mulighed for køb af kaffe og kage, tag evt. en klapstol med, påklædning efter vejret.
- Gratis entre, alle er velkomne
Vel Mødt!
Bestyrelsen

- Sæsonen er startet i Æbleværkstedet… - Vi håber at se mange af jer til:

- Arbejdsdag Tirsdag den 9. juni kl. 16.00
Tilmelding på tlf. til: Astrid 20 43 09 01 eller Peter M. 20 78 80 77. Dette af hensyn til madindkøb,
da vi spiser sammen undervejs, eller når vi slutter dagens arbejde.
Arbejdsopgaver:
- brænde saves og kløves og stavles.
- æblebørnehaven ordnes og vandingsanlægget rigges til.
- æble espalieret tjekkes og bindes evt. op
- slå græs
- vores nye borde / bænke skal olieres
- mosteudstyret tjekkes til den nye sæson.
- rydde plads for sten, så maskine kan aflæsse jord der afgraves ved etablering af skyllepladsen.
- madlavning / kage og kaffebryg
- træstamme bænk mangler lidt finish
På æbleværkstedets vegne
Peter Møller

- Vi har fået nye havemøbler:

- Vi har fået 3 borde, 6 bænke og 2 mosteborde. Bordene er tegnet af Kitter Malling
Vindekilde, støttet og betalt af Havefonden, og fremstillet - efter ønske - i dansk lærketræ
af snedker Leif Jakobsen.
De 3 borde er 90 cm X 1,80 m, har et sammenklappeligt understel og aftagelige
bordplader af lægter på fast ramme. De nye møbler er ideelle når vi skal moste, holde
udendørs møder / udeskole eller spise sammen.
- Havefonden har doneret møblerne specielt til den nye skylleplads, som vi stadig ikke har
helt finansieret. Vi fortsætter derfor med at søge om støtte til projektet, bl.a. hos lokale
banker og sparekasser.

Med Æblehilsener fra Bestyrelsen

