NYHEDSBREV nr. 27 – Sept. 2014 - Æbleværkstedet Nonnetit
- Alle er velkomne til Æblets Dag lørdag den 4. okt. kl. 10-15

Program:
Kl. 10: Saft&Kraft fra Egebjerg – Giske Harrig fra Saft&Kraft fortæller historien om det
nyeste, lokale æbleprojekt og udskænker smagsprøver af Egebjergs egen most
Kl. 11: Få sat navn på dine æbler – Vores lokale æble-ekspert Flemming Thorninger fra
Sonneruplund kan bestemme sorten på ethvert æble. Medbring ca. 10 æbler fra det træ,
du vil kende navnet på
Kl. 12: Æble-Udstilling – Smagsprøver, afstemning og kåring af Årets Æble 2014
v/ Naturvejleder Peter Løn Sørensen
Kl. 13: Demonstration af Æbleværkstedets nye pasteuriserings-maskineri
Hele dagen:
- Vi moster, medbring evt. æbler og dunke/flasker til den færdige most
- Æblekager og kaffe i Møllers længe
- Betty koger æblesirup på brændekomfuret
- Bål på shelterpladsen – Vi skyder med langbuer efter æbler ligesom Wilhelm Tell, du må
spise lige så mange pandekager du kan bage på bålet - og måske hører du noget om de
lokale elverfolk…

Kursus i Vin-produktion
– på æbler eller anden frugt:
Lørdag d. 27. sept. kl. 14:30-16:30
Lær hvordan du praktisk starter din vin,
medbring evt. egen frugt
Underviser: Thomas fra Things-4-You,
Herrestrup
Pris: 100 kr. for medlemmer, 150 kr. for
ikke-medlemmer

Vi moster på Malergården:

Som noget nyt vil Æbleværkstedet i år
være med til at moste på Malergården i
efterårsferien:
Kom og vær med til at samle og
presse æbler, og få en lille
smagsprøve.
Gratis når entré til museet er betalt
(65 kr.) - børn under 18 år gratis
Tirsdag den 14. oktober kl. 12-16 på
Malergården, Plejerupvej 10, 4571
Grevinge
Arr.: Odsherred Kunstmuseum,
Malergårdens Venneforening og
Æbleværkstedet Nonnetit

Mormors Æbleflæsk - Onsdag den 15. oktober:
Igen i år inviterer vi bedsteforældre, børn og børnebørn til en hyggelig efterårsferiedag i Æbleværkstedet. I mands minde har de danske æbler spillet en stor rolle i
køkkenet, og mange bedsteforældre ligger inde med en rigdom af erfaringer,
historier og oplevelser.
Vi vil gerne bruge de gamle æbleopskrifter og dele traditionerne med børn og
børnebørn. På brændekomfuret kan vi lave æbleflæsk, æblesirup, æblechips,
bagte æbler, æblegrød, æblekager – vi moster og viser hvad æblerne kan bruges til
og hører om gamle dage.
Alle er velkomne i værkstedet kl. 10-12.30
Pris: 40 kr. for børn, 60 kr. for voksne - familier med 4 pers. og derover: 200 kr.

OBS! – Vi holder Arbejdsdag fredag den 3. oktober kl. 16.
- Vi håber på masser af hjælpende hænder, så vi kan blive helt klar til Æblets dag om
lørdagen… alle er velkomne!

Du kan læse mere om Æbleværkstedet, se fotos og følge med i vores aktiviteter på:
www.nonnetit.dk - og FaceBook: www.facebook.com/nonnetit

Den Gode Historie:

Nonnetitten, Pigen og Skolestien

Søndag den 5., 12. og 19. oktober kl. 14
- kan du komme med Peter Løn på fortælle-tur på den gamle skolesti i Frenderup og høre
de lokale historier om Nonnetit og de andre æbler i kulturlandskabet på Grevingehalvøen.
- Kaffe og kage kan købes
Turlængde: Ca. 4 km, Pris: 50 kr.
Turen er en del af Visit Odsherreds ”Gode Historier”

Alle betalende medlemmer kan booke Æbleværkstedets mosteudstyr –
derfor:
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 Æblehilsener fra Bestyrelsen

