NYHEDSBREV nr. 16 – Feb. 2013 - Æbleværkstedet Nonnetit
Indkaldelse til Generalforsamling i foreningen Æbleværkstedet Nonnetit:
Mandag den 25. februar 2013 kl. 19 på Grevinge Centralskole, Vestergade 10C, 4571
Grevinge. – Husk at forny dit medlemskab! (Du kan betale kontant på generalforsamling...)

Program for generalforsamling:
Kl. 19:15 Velkomst
Dagsorden for generalforsamling:
Pkt.1: Valg af dirigent
Pkt. 2: Valg af referent
Pkt. 3: Valg af 2 stemmetællere
Pkt. 4: Beretninger (med billeder):
- Bestyrelsen
- Det Plantegenetiske projekt på Malergården
- Trægruppe
- Mostegruppe
Pkt. 5: Henrik Bang Jensen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for
det kommende år
Pkt. 6: Godkendelse af kontingent
Pkt. 7: Valg til bestyrelsen og andre tillidsposter, Eva Christensen og Stine Maarbjerg er på valg. 2-5
suppleanter vælges. 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges.
Pkt. 8: Indkomne forslag. (Forslag skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamling)
Pkt. 9: Eventuelt

Kl. 20:15-20:30 Pause – kaffe og kage kan købes
OG Udstilling med Vinteræbler, der er gode lige nu – medbring gerne egne gemmeæbler!
Kl. 20:30 Gæstetalere: Sådan fik Tuse Næs sin Æblefestival!
Alice Faber og Tommy Flugt ovre fra Kastrup fortæller historien om den nye Æblefestival

Den 6.-7. okt. 2012 åbnede den første Æblefestival på Tuse Næs. Et netværk af lokale
aktive står bag festivalen, som vil gøre opmærksom på det danske æbles betydning og
muligheder. På festivalen var der tilbud om alt fra mostning, plukning, æblefilm, Wilhelm
Tell-bueskydning og hestevognskørsel til strik, urter, homøopati og kunsthåndværk.
Æblefestivalen er et godt eksempel på lokalt netværk, når det fungerer bedst. Ideen til
festivalen er opstået ud fra en kirsebær-festival og inspiration fra Æbleværkstedet
Nonnetit.

VINTER OG ÆBLER:
Fra formand Peter Løn Sørensen:
Det er nu, du igen skal gå dine gemme-æbler efter og sortere de dårlige fra. Solsorten og
andre drosselfugle har brug for dem lige nu. Men hvad mon der gemmer sig af æble-skatte
rundt om i udhuse, lader, stalde og garager? I Æbleværkstedet vil vi gerne blive klogere på
dine vinteræbler. Hvordan gemmer du æbler, og hvilke sorter holder sig bedst? Og bruger
du dem til noget særligt? Mine egne gemmeæbler har i år klaret sig bedre end forventet.
Danziger Kant, Filippa, Belle de Boskoop og selv Husmoder-æblerne, der plejer at rådne
indvendigt ved juletid, er stadig fine. Det skyldes, tror jeg, at æblerne i år er mindre og
faste. Men, ud til fuglene med de dårlige æbler, og så ind i varmen og nyd synet… bryg
evt. en rygende varm æbletoddy – du kan se opskriften på ”Anne´s Æbletoddy” i vores
opskriftsamling på www.nonnetit.dk !
OBS: Har du et godt gemmeæble, så tag det endelig med til generalforsamlingen!
- Nu er det slut… Vi har stoppet samarbejdet med Dansk Hjemmeproduktion
Siden Æbleværkstedets start har vi handlet med firmaet Dansk Hjemmeproduktion. Vi har
købt mange æbleredskaber og æblemaskiner - men nu er det slut. I august modtog vores
Værkstedsbestyrer 2 ødelagte Flydelågs-tanke af fragtmanden. Tankene skulle bruges til
most. En investering på over 7000 kr. Fragtmanden nægter kendskab til det skete - og
Dansk Hjemmeproduktion siger at de ikke kan hjælpe os. Så nu vil vi finde nye forhandlere
på markedet.

NYE ÆBLER:
¤ Den 24. februar holder Det Plantegenetiske Ressourceprojekt et Podekursus i
Æbleværkstedet med Podemester Boi Jensen.
Tilmelding:erling.frederiksen@gmail.com Tlf. 28 21 29 89 - Senest den 20. feb. 2013
¤ Den 6. og 13. april 2013 er der også Podekurser i Æbleværkstedet
¤ På www.nonnetit.dk og https://www.facebook.com/Nonnetit kan du følge med i
vores aktiviteter, se billeder og skrive til os og andre medlemmer.

- Vi glæder os til at se jer og jeres æbler på generalforsamlingen!
Med venlig hilsen Bestyrelsen i Æbleværkstedet Nonnetit

