NYHEDSBREV nr. 35 – Juli 2015 - Æbleværkstedet Nonnetit
Æbleværkstedet holder 3 Arbejdsdage og 4 Topmøder denne sommer
OBS! På grund af økonomien har vi besluttet selv at anlægge fliserne på den nye
skylleplads. Vi har derfor hårdt brug for medlemmernes hjælp til fliselægning på
Arbejdsdag: Onsdag den 29. juli kl. 10.
Sommerhilsen til vores medlemmer:
I formandens husholdning blev de sidste gemme-æbler fra 2014 spist i - første uge af juni.
I år var det Åkerø-æblet (fra Holte ved Grevinge Skov), der holdt længst. Og så venter
man spændt på hvad 2015 vil bringe af frugt. - Naturen er utilregnelig. Og, hvordan går det
så lige med dine små podede træer fra pode-kurset i foråret? Hvis du har brugt bast til at
binde med, så skal du i juli måned lave et snit på langs af pode-stedet, så basten kan
løsne. Men lad den sidde i fred. På topskuddene er der god gang i bladlusene. Men
heldigvis også en tidlig generation af Mariehøne-larver. Uønskede topskud på de gamle
træer rives af gennem sommeren. Der er altid noget at gøre.
I Æbleværkstedet i Atterup gør vi klar til at tage imod dig, din familie og dine venner til en
ny moste-sæson og socialt samvær. Nye arbejdsborde og ny moste- og skylleplads vil stå
klar. Vi har søgt de lokale banker og sparekasser om økonomisk støtte, men uden held.
- Så nu tømmer vi kassen og får det gjort færdigt.
Glæd dig og hav en god sommer!
Hilsen fra formanden Peter Løn Sørensen
Her er et billede af de sidste Åkerø-æbler fra Ella og Harry Hansens have i Holte. Billedet
er fra den 1. uge af juni. Bagerst i kurven ses et Junami (t.v.) og et Jonagored (t.h) fra
kølehusopbevaring i Skovvang Frugtplantage i Hørve.

Peter Løn siger om Åkerø-æblerne fra 2014:
Åkerø-æblet er ekstremt sent og modner først i marts måned. De har, som alle vore æbler,
stået frostfrit i stalden. Men alle æbler fra 2014 var tidligere modne end de plejer og derfor
har de ikke kunne holde sig så længe som de plejer. Vi plejer også at have Belle-deBoskop til begyndelsen af juni, men ikke i år.

Sommerferie! - Æbleværkstedet holder 4 Topmøder: Æblernes Sagn og Myter
- En dag med trolde, æbler, vikingeskrøner og pandekager

Vi går op på toppen af Plejerupdyssen og hører de lokale æblehistorier fra
Grevingehalvøen, og sagnene om Iduns Æbler og Palnatoke – med vid udsigt over
Isefjorden. På shelterpladsen ved Æbleværkstedet hører vi om lokale æbler og elverfolk,
mens vi drikker kaffe og bager pandekager på bålet - og vi genskaber myten om Wilhelm
Tell, når vi skyder æbler med langbuer.
Topmøde datoer 2015:
Fredag 24. juli kl. 10
Lørdag 25. juli kl. 10
Søndag 26. juli kl. 10
Onsdag 5. aug. kl. 10
Arrangør: Æbleværkstedet Nonnetit
Ordstyrer: Stine Maarbjerg
Mødested: Æbleværkstedet Nonnetit, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge
Varighed: ca. 2,5 time
Pris inkl. kaffe og bålpandekager ad lib: 70 kr. - børn under 12 år: 40 kr.

( - Det sidste Topmøde den 5. aug. er del af: Geopark festival 2015. Læs mere her:
www.geoparkfestival.dk )
Alle er velkomne til 3 Arbejdsdage i Æbleværkstedet:
Dato: mandag d. 6. juli kl. 16.00, onsdag d. 29. juli til fliselægning kl. 10, samt søndag d. 9. august
kl. 10.
Der er tilmelding begge dage, hvis man ønsker at spise med til aftensmaden.
Ring til Astrid på tlf. 20 43 09 01 - eller til Peter M. på tlf. 20 78 80 77
Arbejdsopgaver:
- rengøring af værkstedet
- pasning af æblebørnehaven
- espalieret bindes op og tjekkes
- klargøring til fliselægning
- klargøring til moste sæson
- brænde kløves og stables
- mad og kage/kaffe lavning til pause og aftensmad
- toilet tømmes og rengøres
- nye havemøbler, bænke og borde sættes ud og skal evt. have beskyttelse
Håber vi ses! Hilsen Æbleværkstedet

Nonnetit fra Odstrup er kommet med på Pometet´s nye Æble-landkort

Vi har et lille oplag af Æble-landkortet til salg, sammen med Pometet´s hæfte:
”60 gode æblesorter og deres kvaliteter i haven og i maven”.
Begge dele fåes til 50 kr. pr. stk. - ved henvendelse til formanden, 59 65 99 97

Digitale Æbler:
Æbleværkstedet Nonnetit har oprette en Facebook-gruppe, af samme navn, hvor
medlemmerne kan melde sig ind og bidrage med gode ideer, opskrifter og andet.
Du finder gruppen her: https://www.facebook.com/groups/711288919016542/?fref=ts
Det er en offentlig gruppe, du kan melde dine venner ind.
Vi har stadig vores almindelige Facebook side, som også hedder - Æbleværkstedet
Nonnetit.
Den finder du her: https://www.facebook.com/Nonnetit

God sommer – og husk at betale kontingent!
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 christensen@garboedal.dk eller tlf. 23 70 18 06
Med Æblehilsener fra bestyrelsen

