NYHEDSBREV nr. 15 – Jan. 2013 - Æbleværkstedet Nonnetit
Æbleværkstedet Nonnetit ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig god Jul
og et frugtbart nyt æble-år 2013!
Den 6. okt. 2012 holdt vi Æblets Dag i Æbleværkstedet:

Vi fik på dagen en ur-opførelse af en ny æble-sang, skrevet af Thøger Johnsen, en meget
kreativ Institut-chef fra Professionshøjskolen Metropol. Thøger og hans frue opførte æblesangen akkompagneret af key-board, og alle i det stuvende fulde Æbleværksted lærte den
nye sang. Der var ca. 75 gæster igennem værkstedet på dagen, og vi var meget glade for
at have besøg af Flemming Tornager fra Sonneruplund ved Gislinge, en af egnens
dygtigste æblekendere. Flere familier fik sat navn på deres æbler med hjælp fra
Flemmings ekspertise og meget grundige æblebestemmelse. Flemmings hjemmeside:
www.sonneruplund.dk - er en oplevelse, vi kan anbefale!
Til foråret arrangerer Æbleværkstedet en medlemstur til Sonneruplund – se vores
Aktivitetskalender på Kalendersiden.dk: http://kalendersiden.dk/dl/CroAHHChFl17.pdf
OBS: Du kan følge med i aktiviteterne på Facebook: https://www.facebook.com/Nonnetit

Pode-Kursus v/ Podemester Boi Jensen 24. februar:

Lær at pode dine egne træer eller kom og lær nye teknikker af en af Danmarks bedste
pode-eksperter. Helt fra Jylland!

Søndag den 24. februar kl. 13-16
Kurset afholdes i Æbleværkstedet Nonnetit, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge
Der vil være grundstammer (ca. 15 kr. pr. stk.) og podekviste. Medbring gerne egne
podekviste.
Podekviste kan klippes hele januar måned (og senere, men helst ikke i frostvejr). Det skal
være unge skud fra 2012. Mindst 15-20 cm lange. Pak dem i en fugtig avis og læg dem i
køleskabet i en plasticpose indtil 24. februar. Kvistene kan også graves lidt ned på
nordsiden af huset, hvis de sikres mod mus. Der vil være mulighed for at bytte podekviste
under kurset. Særlige ønsker kan fremsættes ved tilmelding, og måske kan dit ønske om
et særligt æble opfyldes.
Pris: 50 kr. – Gratis for medlemmer af Æbleværkstedet Nonnetit og luge-folkene på
Malergårdens Æblegenetiske Pomet
Arrangør: Det Plantegenetiske Ressourceprojekt med gamle Vestsjællandske æbletræer
på Malergården
Tilmelding: erling.frederiksen@gmail.com –tlf. 28 21 29 89 - Senest den 20. feb. 2013

Sæt kryds i kalenderen! – Foreningen Æbleværkstedet Nonnetit holder:

Generalforsamling mandag den 25. februar 2013
Medlemmer af foreningen Æbleværkstedet Nonnetit vil blive indkaldt til Generalforsamling
iflg. vedtægterne.
HUSK at forny dit medlemskab for 2013 – vi har hårdt brug for pengene!

- Sådan indbetaler du kontingent for 2013:
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 ønsket om et godt æble-år 2013 Hilsen fra Bestyrelsen i Æbleværkstedet Nonnetit

