NYHEDSBREV nr. 37 – Nov. 2015 - Æbleværkstedet Nonnetit
Æbleværkstedet holder beskæringskursus med Naturvejleder Jørgen Stoltz:

Lørdag den 14. nov. – Kolåsvej 1 i Vindekilde kl. 11-15

På et statshusmandssted i Vindekilde står de gamle æbletræer fra udstykningen i 1939
stadig. De trænger virkelig til en professionel hånd og er perfekte til at holde netop dette
kursus i beskæring og pleje af gamle æbletræer:
Kl. 11.00 Introduktion ved Jørgen Stoltz - Beskæring/praktisk arbejde.
12.30 – 13.00 Frokost. Vi fyrer op kakkelovnen.
13.00 Beskæring/arbejde.
14.30 Oprydning, grene trækkes til bålpladsen.
15.00 Kaffe /the og kager. Evaluering og tak for i dag. Måske kan vi synge en sang.
Mødested: Kolåsvej 1, Vindekilde, 4540 Fårevejle
Pris: 50 kr. / medlemmer, 100 kr. / ikke medlemmer
Tilmelding: Tlf. 22 80 75 09
Kaffe, kage, øl og vand kan købes
Medbring evt. selv værktøj: Sav / grensaks – madpakke

+ 3 gode grunde til at betale kontingent til dit æbleværksted:
1 Du kan bestille tid og moste på vores gode udstyr
2 Du får rabat på vores kurser og udflugter
3 Du får stemmeret på foreningens generalforsamling

Æbleværkstedet på nettet:

# Følg os på vores Facebookside: https://www.facebook.com/Nonnetit/
Vi bliver rigtig glade hvis I deler, liker og kommenterer…
# Meld dig ind og skriv til os i vores gruppe med samme navn:
https://www.facebook.com/groups/711288919016542/?fref=ts
Vi jubler når I selv lægger noget op…
# Vores hjemmeside kører igen: http://www.nonnetit.dk/

Husk at betale kontingent – 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

