NYHEDSBREV nr. 20 – August 2013 - Æbleværkstedet Nonnetit

Næste arbejdsdag æbleværkstedet fredag 6 sept. kl. 16.00. Kom og vær med til at klargøre
værkstedet til den forestående mostesæson. Der bliver lavet noget aftensmad undervejs. a.h.t.
madindkøb skal du tilmelde dig telefonisk til Peter Møller på 20788077.

Gamle æblesorter og deres anvendelse tirsdag den 27. august 2013 kl. 18 – 21.30
Vi har fået tilsagn fra Torben Bo Toldam-Andersen Lektor i frugtavl, PhD og Videnskabelig leder
af Pometet i Taastrup. Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet - Institut for Planter og Miljø.
Han kommer tirsdag den 27. august på Malergården og fortæller om de gamle sorter og deres
anvendelse. Han har bl.a. været med i et stort projekt, hvor man har afprøvet (bl.a. har de lavet
most) og målt på en masse af de gamle sorter.
Og så er han ekspert i netop frugter.
På trods af uddannelserne og de akademiske titler taler han er klart, tydeligt og forståeligt dansk.
Folk kan se malergårdens have og vores æbletræer kl 18 til 19.
Kl. 19 begynder foredraget, som er gratis. Medbring kage til flere end dig selv, så laver vi kaffen.

Inspirationsmarked lørdag den 14. september i Barkladen fra kl. 10-15.

Vi vil være til stede på det årlige Inspirationsmarked og fortælle om Æbleværkstedet og sælge most.
Alle ikke professionelle madfolk er velkomne til at sælge deres overskudsproduktion af føde- og
drikkevarer uden omkostninger til inspiration og glæde for andre. Læs mere på
www.slowfoododsherred.dk

Vinkursus

Thomas fra Herrestrup ved en masse om brygning af både vin, øl, cider. Han vil over 2 gange
forsøge at give os indblik i brygningens kunst.

1. gang fredag 30. aug. kl. 18- 20 i Æbleværkstedets lokaler. Her vil han give os lidt teoretisk
baggrund omkring vinbrygning.

2 gang lørdag 28. sept. kl. 10 – 12 samme sted. Her vil det omhandle det rent praktiske omkring
brygning.
Der vil her være mulighed for at man selv medbringer forskellige frugter, af hvad der nu er modent
eller gemt fra haven, og allerede på dagen får mulighed for at starte sin bryg.
Thomas driver en lokal netbutik i Herrestrup, med alt udstyr og ingredienser til brygning. Han vil
derfor medbringe forskelligt udstyr, så det er muligt at købe alt hvad der skal bruges af beholdere,
gær osv. Så det eneste du skal komme med er frugten.
Det er dog ingen forudsætning, da Æbleværkstedet vil have frugt til demonstration.
Hvis man kommer med frugt vil det være en god ide at komme tidligere, så man kan nå at bearbejde
sin frugt på Æbleværkstedets udstyr, så det er klar til bryg.

Kurset vil koste 100 kr. for medlemmer, eller 50 kr. pr. gang hvis man ikke kan komme begge
gange.
Tilmelding telefonisk til Peter Møller 20788077 eller 59658079.
Der vil være mulighed for en kop kaffe undervejs. Hvis nogen har lyst til at bage en kage til aftenen
er de meget velkomne, og giv gerne besked på samme nr.

Den gode Historie med Peter Løn, den 29.9, 6.10, 13.10 i Æbleværkstedet,

Nonnetit fra Odstrup:
En vandretur i det smukke landskab yderst på Grevingehalvøen, omkring Atterup og Odstrup.
Der gives en forståelse af menneskets naturgrundlag og æblets økologi. Gamle kulturspor og
levende æbletræer besøges med erindringsglimt og historiske facts fra Mands Minde. Der sluttes
af i æbleværkstedet med kaffe og smagsprøver.

tilmelding Peter Løn tlf. 59 65 99 97
Varighed: Ca. 2,5 time
Deltagerpris: Kr. 50
(ekskl. kaffe og kage)

ÆBLETS DAG DEN 5.OKTOBER.SÆT KRYDS I KALENDEREN,
NYHED: Valg af årets æble.
Gennem smagsprøver skal børn og voksne vælge det bedste spiseæble 2013 på Æblets dag i
Æbleværkstedet.
Desuden vil der være en række aktiviteter, PROGRAM FØLGER SENERE.

HUSK AT BETALE KONTINGENT FOR 2013! - 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 christensen@garboedal.dk eller tlf. 23 70 18 06

Med Æblehilsen: Bestyrelsen i Æbleværkstedet Nonnetit

