NYHEDSBREV nr. 22 – Nov. 2013 - Æbleværkstedet Nonnetit
Bestyrelsen vil gerne sige medlemmerne tak for i år. Tak fordi I støtter os. Uden jer ingen
forening, intet værksted, ingen most, ingen udveksling af æble-fantasier, viden og
kundskaber - og ingen æbleglæder i socialt lag.
Vi fortsætter i 2014 med at gøre Æbleværkstedet endnu bedre, så du simpelthen må have
din nabo og svigersøn med næste gang
Tak for den megen hjælp I har ydet i 2013. Vi har brug for al den støtte vi kan få. Og vi er
meget interesseret i at høre jeres gode ideer eller kommentarer.

Hvis du er interesseret i et gavekort kan du ringe til Eva Christensen på tlf. 23 70 18
06 eller sende en mail til christensen@garboedal.dk så finder vi ud af det. Efter jul
kan du også købe gavekort, du kontakter bare Eva så I kan aftale nærmere.

Hvor mange børn har vi – tilsammen?
Æbleværkstedet vil søge om tilskud fra kommunens Aktivitetspulje til børn og unge under
25 år.
Foreninger kan få tilskuddet, hvis de har en vis andel børn og unge medlemmer.
Vi skal derfor skrive vores Familiemedlemskaber i mandtal, så vi ved, hvor mange under
25 år de indeholder.
Derfor: Har du et Familiemedlemskab, så skriv til Astrid på valther@jensen.mail.dk
- vi skal bruge navn og fødselsdato på alle børn og unge under 25 år i familien!
Aktivitetspuljen skal søges i februar – mange tak for hjælpen!

- Mudder Nej Tak –
Vi har for længe siden søgt Havefonden om tilskud til en skylle- og mosteplads uden for
værkstedet. – Med dræn og fliser, tak, da vi er trætte af det mudder, som mostning og
vask af ævler nødvendigvis medfører. Da vi intet har hørt fra Havefonden, vil vi nu søge
andre fonde om tilskud. I mellemtiden beklager vi meget mudder-problemet til de
mostende medlemmer!

WWW - Frøkursus hos Pometet:
På vores hjemmeside www.nonnetit.dk kan du se invitation til et gratis frøkursus:
”Æblefrø til Æbleoaser” 4. dec. hos Pometet i Taastrup
Husk at følge os på Facebook: www.facebook.com/nonnetit

HUSK AT BETALE KONTINGENT FOR 2014! - 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 Jule- og Æblehilsen: Bestyrelsen i Æbleværkstedet Nonnetit

