NYHEDSBREV nr. 12 – Juni 2012 - Æbleværkstedet Nonnetit
2012 har indtil nu været et forrygende år i Æbleværkstedet! I marts holdt vi Pode-kursus,
det var en klar succes, så vi lavede en ekstra Pode-dag. I juni måned har Æbleværkstedet
haft flere gode arrangementer:
* På Grundlovsdag den 5. juni havde vi fuldt udsolgt i vores Pop-Up Restaurant.
Sammen med SlowFood Odsherred serverede vi en 3-retters menu med lokale produkter
– og støttede samtidig projektet ”1000 Haver til Afrika”
* Den 10. juni holdt vi sammen med Vallekilde Højskole ”Bevar Æbleskatten” – et
Beskæringskursus i højskolens æbleplantage med Maren Korsgaard. Sammen med
Skolekredsen nedsatte vi en arbejdsgruppe, der skal vedligeholde plantagen og hjælpe
med at høste og bruge de mange æbler.
* Den 13. juni holdt vi Beskæringskursus på skovridergården Mantzhøj i Ulkerup med
Erdogan Øzhayat. Skovrider Jens Peter Simonsen vil gerne åbne den historiske æblehave
for offentligheden, Æbleværkstedet ser frem til at samarbejde omkring denne ide.
Æbleværkstedet er kommet på digitale medier:
- Læs mere og se fotos fra vores arrangementer på www.nonnetit.dk
- Æbleværkstedet har fået sin egen side på Facebook – www.facebook.com/nonnetit
her kan du følge med i vores aktiviteter, se invitationer og fotos - og skrive til os og
andre medlemmer, eller dele links, fotos og gode ideer. Hjælp med at Like og Dele!

Vores næste arrangementer:
Vi holder 2 hyggelige Arbejdsdage
Onsdag den 25. juli kl. 16 - og onsdag den 22. august kl. 16.
Vi vil hermed opfordre alle medlemmer til komme og give en hånd med!
Æbleværkstedet inviterer alle aktive hjælpere til at spise med, når Rie disker op med lidt
lækker mad som afslutning på arbejdsdagene! Vi laver også en kop kaffe, tag selv kagen
med…
Bestyrelsen glæder sig til at lave noget praktisk sammen med medlemmerne, samtidig er
Arbejdsdagene svar på flere ønsker om at deltage aktivt i Æbleværkstedet - de hyggelige
arbejdsopgaver er ting, vi ikke når ved siden af bestyrelsesarbejdet. Al hjælp er derfor
meget velkommen - og det er helt gratis!
For at deltage i Arbejdsdagene skal man tilmelde sig på mail: rieboberg@gmail.com
eller tlf. 27 33 60 89 - og meddele hvilke af følgende arbejdsopgaver man vil hjælpe med:
Lægge fliser i vores nye redskabsskur
Male redskabsskuret og lave ophæng til redskaber
Samle brændekassen, sætte den op og fylde den med brænde
Støbe cement-slidlaget på trappen
Sætte loftbrædder op over toilet
Male vægge på toilet og sætte lampe op
Opsætte skilt til info-tavle på stolper

Male soklen foran Æbleværkstedet
Luge i æblebørnehaven - både i potterne og på gruspladsen
Lave hegnet færdigt rundt om æblebørnehaven
Luge ukrudt omkring æble-espalieret, evt. beskære/opbinde træerne
Rengøre, slibe og vedligeholde vores antikke Rynkeby-æblepresse
Slå græsset og holde ukrudtet nede omkring værkstedet
Samle og opsætte det nye bord/bænkesæt, vi har fået af Naturstyrelsen
OBS! Til Arbejdsdagene mangler vi fliser - i str. 40X40 eller 40X20 cm! Har du et par
fliser i overskud, så ring til Peter Møller på tlf. 59 65 80 79 inden Arbejdsdagene.

Fremtidige arrangementer – sæt kryds i kalenderen!
7. sept. - Æbleværkstedet Nonnetit deltager i Kulturnatten på Anneberg – vi moster æbler
og fortæller om værkstedet.
30. sept., 7. okt. og 14. okt. – Den Gode Historie. En vandretur i Æblelandskabet med
Naturvejleder Peter Løn Sørensen. Hør de lokale æblehistorier og oplev Grevingehalvøens æbletræer der hvor de vokser.
6. okt. - Æblets Dag i Æbleværkstedet. Vi moster æbler, koger sirup, udstiller æblesorter
og meget mere.
Følg med i vores arrangements-kalender på www.nonnetit.dk! - Vi har flere arrangementer
på bedding…

KORT NYT:
*Poul Johansens fond har støttet Æbleværkstedet med 12.000 kr. til vores nye
redskabsskur, som tømrer Bjarne Bruun har bygget ved siden af porten
*Vi har fået udskudt afslutningen på vores opbygningsprojekt hos Udvikling
Nordvestsjælland frem til september, så vi kan nå at færdiggøre indretningen
*Vi er i gang med at lave en brochure over hvilke muligheder og aktiviteter
Æbleværkstedet tilbyder, og vi får trykt æble-postkort

Husk at betale kontingent! Det er stadig den bedste måde at støtte dit lokale
Æbleværksted, mange mangler at betale for 2012!
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, og vi ses!
Bestyrelsen i Æbleværkstedet Nonnetit

