NYHEDSBREV nr. 36 – Sept. 2015 - Æbleværkstedet Nonnetit
Vi fejrer i år Æblets Dag ved at indvie Æbleværkstedets nye Moste-skylleplads
Alle er velkomne lør. 26. sept. Kl. 11-15 på Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge

Program:
Kl. 11.30 Indvielse af vores nye moste-skylleplads v. Formand for Odsherred Kommunes
Kultur- og Folkeoplysningsudvalg, Søren With(S)
Kl. 12.00 Årets Æble kåres – smagning og votering
Kl. 12.30 og 13.45 Britt Blum fra ”Go-play” præsenterer: Æble-lege
Fra kl. 12.45 er der Tag-selv Kaffe/kagebord - 20 kr.

Hele dagen:
- Most dine egne æbler – husk dunke, eller køb vores de gode røde 2-liters, 8 kr. stk.
- Få sat navn på dine æbler – hvilken sort er dine medbragte æbler? Den lokale æble-ekspert
Flemming Thorninger bestemmer dine æbler, medbring 3-5 typiske eksemplarer
- Betty koger æblesirup og Hanne laver æblesmør
- Salg af nye træer i Æble-børnehaven
- Udstilling af æblesorter
- Shelterpladsen: Pandekager Bag-selv på bålet, Wilhelm Tell-skydning med langbuer

ARBEJDSDAG I SEPTEMBER:
Onsdag 9.9 kl. 16.00 Inviteres alle medlemmer til arbejdsdag i Æbleværkstedet
Arbejdsopgaverne vil være:
Færdiglægning af de sidste fliser
Binde espalieret op, lave øverste tråd
Brænde kløves og stables
Afprøve pasteuriseringsanlæg
Æblebørnehaven luges og ordnes
Rengøre værkstedet
Maling af redskabsskur og døre
Lave mad til fællesspisning undervejs
Tilmeld dig a.h.t madindkøb til Astrid på tlf. 20 43 09 01 eller Peter på tlf. 20 78 80 77

Æbleplantagen i Vallekilde:
Æbletræerne på Vallekilde Højskole er blevet beskåret i foråret, med god hjælp fra
Skovskolen i Nødebo. Desuden er en del træer væltet under storm, og andre var for gamle
og måtte ned. Storm har også taget adoptanternes navneskilte – men, er du interesseret i
at hjælpe med træerne, så ring til tovholder Janne Sulkjær, 59 65 65 80

SÆT X I KALENDEREN:
”Æbler kan fortælle historie...”
Lørdage d. 4., 11. og 18. oktober - kl. 14-16.30
Guidede ture i æblelandskabet med naturvejleder Peter Løn Sørensen
Yderst på den smukke Grevingehalvø fortæller Peter Løn Sørensen om sine indsamlede
æble-folkeminder og spor i landskabet.
Mødested: Æbleværkstedet, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge
Beskæringskursus i Vindekilde
Lørdag den 14. november kl. 11:
Naturvejleder Jørgen Stoltz underviser i beskæring af æbletræer på Kolåsvej 1, 4540
Fårevejle. Mere info følger - hold øje med Nyhedsbrev, kalender og Facebook

Æblesæsonen er startet – 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 garboedal@gmail.com eller tlf. 23 70 18 06

Med Æblehilsener fra bestyrelsen

