Nicklas Burman spiller i Æbleværkstedet den 5. okt. kl. 14

NYHEDSBREV nr. 21 – Sept. 2013 - Æbleværkstedet Nonnetit
Æblets Dag: Lørdag den 5. oktober kl. 10-16 i Æbleværkstedet
- Nu med hele 3 overraskelser: Vi starter en tradition op, når vi vælger Årets Æble, vi skal
møde et helt nyt æble - og Nicklas Burman kommer og spiller i caféen under stråtaget
Årets Æble: Vi smager os gennem et panel af yndlings-æbler, og stemmer om hvilket der skal
være Årets Æble – indtil vi kårer et nyt næste år… vi starter en tradition.

Få sat navn på dine æbler: Vil du vide hvad dine æbler hedder, kan du tage dem med til
Æblets Dag. Flemming Thorninger fra Sonneruplund vil efter bedste evne forsøge at fastslå sorten
ud fra bl.a. Pometets Æblenøgle på nettet. Se også hans nye æble Baya Marisa, der er rødt hele
vejen igennem.

Café med Nicklas Burman: Storby-Poeten tager på landet, og spiller i caféen - egne sange, på
egen guitar. Hans geniale, sprogligt krogede tekster er historier om liv og død, vanesex og
dåsemajs, fortalt fra grænselandet mellem pop/rock, jazz og folk. Han har spillet i det legendariske
rockband Riffelsyndikatet, han er særdeles hyggelig at høre på, og har udgivet CD´en Celle No.5
med sit band Det Tørre Beat. Lyt her: http://www.reverbnation.com/nicklasburman

Flemming Thorninger har avlet nogle af landets første æbler, som er røde – hele vejen igennem.
Mød Baya Marisa på Æblets Dag.

Program Æblets Dag 5. Okt.:
Kl. 10 Velkomst v/ Formanden - Kaffe og demonstration af mostning med rindende
smagsprøver
Kl. 11 Demonstration af vores nye pasteuriserings-anlæg
Betty koger sirup, Hanne laver Æblesmør
- Hele dagen: Salg af kaffe/the, æblekager, æblesmør, æblesirup og nye æbletræer,
Ulla´s Æble-bål på shelterpladsen og Udstilling med æblesorter
Kl. 12 Flemming Torninger sætter navn på dine æbler - få at vide, hvilken sort de er
Mød Baya Marisa, et af landets mest røde æbler
Kl. 13 Valg af Årets æble – smagning og afstemning inden kl. 14
Kl. 14 Café med Nicklas Burman – egne sange på egen guitar
Vi bager æbler med kanel i brændekomfuret - serveres med Betty´s sirup og flødeskum
- Det hele foregår i Æbleværkstedet Nonnetit, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge

Kære medlemmer: Hjælp med kager, hænder og æbler…
Vi håber at sælge en del kaffe og æblekage på Æblets Dag, til foreningens slunkne kasse.
Vi vil derfor spørge medlemmer med gode bage-evner, om de vil hjælpe med at fremstille
æblekager til dagen? Brug evt. opskrifterne i vores samling:
http://www.nonnetit.dk/dox/opskrifter/opskrifter.htm - eller din egen opskrift.
Tilmeld dig og din kage hos Peter Møller på tlf. 20 78 80 77 / 59 65 80 79
Vi får også brug for hjælp til at servere i caféen, lave the/kaffe og køre opvaskemaskinen,
så meld dig også til Møller, hvis du vil give en hånd.
- Medbring meget gerne æbler, som du kender sorten på, til vores æbleudstilling Vi glæder os til at se jer!
Kort Nyt:
# Peter Møller på Toftegård har heste- og fårelort, og opfordrer medlemmer med haver til at hente
fra bunken ved æblebørnehaven.
# VINKURSUS: Der er Vinkursus igen lørdag den 28. sept. Kl. 10-12, man kan godt deltage
selvom man ikke var med til første omgang. Tilmelding hos Møller, 50 kr.
# Fortælle-ture i Æblelandskabet: 29. sept., 6. okt. og 13. okt. kl. 14-17
Mød det berømte æble Nonnetit fra Odstrup lige der hvor træerne vokser og hør de lokale
æblehistorier. Vandretur med Peter Løn, 50 kr.

Vi ses i Æbleværkstedet – God æblesæson 2013 til alle!
Med venlig hilsen Bestyrelsen

