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- Æblets dag d.6.oktober
Vi afholder igen Æblets Dag -et åbent hus-arrangement hvor også ikke-medlemmer kan komme og
mostehavens nedfaldsæbler. Og det er en god lejlighed til at besigtige vore lokaler og udeanlæg, nye
initiativer, få hjælp med æblebestemmelse og snakke med andre æbleinteresserede over en kop kaffe.
Vi får et særligt besøg på dagen, af en sangskriver og komponist. Anledningen er at Thøger Johnsen fra
Frederiksberg har skrevet en ny æblesang som han og hustruen kommer og lærer os til
musikakkompagnement.
Dagen kan også bruges til at yde et lille bidrag til Æbleværkstedets slunke kasse ved at købe noget af det vi
tilbyder denne dag.
Læs også pressemeddelelsen på www.nonnetit.dk.

- Hjælp.
Vi har mandefald i bestyrelsen og blandt suppleanterne. Derfor ønsker vi os lidt hjælp på dagen
d.6.oktober.Så har du et par timer du gerne vil bruge i hyggeligt selskab, så kontakt Æbleværkstedet.
Også til Den gode historie d.7.okt.og 14.okt.kl. 14-17 (evt. 15-17), har vi brug for hjælp til at bage en kage,
lave kaffe og holde ild i komfuret. Kontakt Peter Løn Sørensen. (59659997 eller e.mail: foelhoej@get2net.dk)
-

Vi mangler
En folderkasse til vor nye turfolder, der skal kunne hentes ved den nye info.tavle. Og mon der er nogen, der
kan lave ophæng til alle vore spader, save, lugejern m.m. i det nye redskabsskur?

-

Nu er der styr på
Mostning - gå ind på hjemmesiden, se vejledningen og book.

-

Salg af æbletræer:
På Æblets Dag d. 6.okt. er der mulighed for at købe et lille æbletræ af en gammel sort.
”Nonnetit fra Odstrup”er der ventetid på.Vi har en lang reservationsliste.Men bliv skrevet op til et træ. Er du
skrevet op vil du snart få meddelelse om du kan afhente et nonnetit-træ eller ej.

-

Medlemsskab og kontingent.
Det kræver medlemsskab at kunne moste med vore maskiner. Så betalt dit kontingent og støt
æbleværkstedet.

- Pasteurisering
Vi har netop fået en ny del til maskinparken: En pasteuriseringsmaskine. Den bruger noget energi, men er
tænkt som et tilbud til medlemmer uden den store frysekapacitet. Det vil koste lidt at bruge den.
D.6.oktober prøver vi den. På Æbletsdag kan du også se en tank med flydelåg. Hvad mon den skal bruges til?
-

Arrangementer i efteråret 2012.
d. 30. sept. Den gode historie: Kl. 14 - 16.30
d.6. okt. Æblets Dag -Åbent hus: kl.10 - 16
d. 7. okt. Den gode historie: Kl. 14 - 16.30
d. 14. okt. Den gode historie: Kl.14-16.30

- Der er masser af æbler. Pil dem op og kom så bare i gang i
Æbleværkstedet.
Mange æblehilsener og på gensyn fra Æbleværkstedet Nonnetit.

