NYHEDSBREV nr. 17 – Marts 2013 - Æbleværkstedet Nonnetit
Selvom sneen stædigt pynter landskabet, er foråret på vej – og i Æbleværkstedet starter vi
sæsonen med nye aktiviteter på Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge!
¤ Fredag d. 5. april fra kl. 16 holder vi Hygge/Arbejdsdag med god mad
Fælles spisning i Æbleværkstedet kl. ca. 19. Meld dig til de arbejdsopgaver du er god til,
og husk også at melde dig på til spisning hos Peter Møller, 20 78 80 77 / 59 65 80 79 –
Astrid laver suppe og flutes til alle!
Arbejdsopgaver: Maling på toilet, Æblebørnehaven luges, grus lægges og vi genetablerer
vandingssystemet, Den Gamle æblepresse shines up, Røg-røret til komfuret ændres
(bedre træk), Æble-espalieret opstrammes og beskæres, Skur og dør males,
Pasteuriseringstankene rettes op, Alm. rengøring og oprydning. Vi ses!

¤ Lørdag d. 6. april inviterer vi til Pode-dag kl. 10-13 i Æbleværkstedet
Her kan du skabe dit helt eget æbletræ – tag podekviste med hvis du har nogle, du kan
bytte sorter med andre, og vi har også en del podekviste i værkstedet. Toni Bøgelund vil
være klar til at hjælpe og komme med gode ideer.
Pris: Ikke-medlemmer 100 kr. inkl. 1 grundstamme, kaffe/the og kage
Medlemmer: 50 kr. inkl. 1 grundstamme, kaffe/the og kage – Ekstra grundstammer 25 kr.,
Potte med jord 10 kr.

¤ Mandag d. 8. april kl. 14: Vi planter en Mini-æblelund i samarbejde med
Grevinge-centeret, Rolighedsvej 2, 4571 Grevinge. Et af træerne bliver et ægte Nonnetit
fra Odstrup, fremavlet i Æbleværkstedet. Fortælling om Nonnetittens vej til Grevinge og
ideen med æblelunde - Kaffe i plejecenteret. Alle er velkomne!

- Læs mere om vores arrangementer og se billeder på www.nonnetit.dk og
www.facebook.com/Nonnetit - Hjælp os ved at Like og dele!

HUSK – At betale kontingent for 2013! På www.nonnetit.dk under fanen ”Om
Foreningen” kan du i højre side se, hvordan du gør!

Med Æblehilsen: Bestyrelsen i Æbleværkstedet Nonnetit

