NYHEDSBREV nr. 25 – Maj 2014 - Æbleværkstedet Nonnetit
- Æble-sæsonen er kommet flot i gang, men de nyplantede Nonnetit- og andre æbletræer
er sårbare overfor de naturlige skadedyr, sygdomme og sultne dyr.
Vi har derfor arrangeret et besøg hos nogle af landets æble-eksperter, forskerne på
Pometet i Taastrup:

Den 13. juni: Medlems-tur til Pometet – få has på dine skadedyr

Midt i juni, skadedyrenes bedste tid, har vi arrangeret en tur for vores medlemmer til
Pometet i Taastrup
Kl. 16-18:30 på Pometet vil Pometmester Lisbeth Dahl fortælle og vise eksempler på
skadedyr og sygdomme netop nu i vores æbletræer
- Hun vil også fortælle om det nye forskningsprojekt: Æble-oaser
Lisbeth er derudover også ekspert i æblers genetik, og kan fortælle om forskernes arbejde
med æble-avl.

Pris: 80 kr.
Tilmelding nødvendig – senest 1. juni:
Til Peter Løn Sørensen, 59 65 99 97 - email: foelhoej@get2net.dk
Vi skal køre i egne biler, og helst så få biler som muligt af hensyn til miljøet. Ved tilmelding
bedes oplyst hvor mange ekstra pladser man har i bilen, eller om man ønsker
kørelejlighed.
Der følger nærmere information efter tilmelding – alle er velkomne!

Arbejdsdag: Fredag den 6. juni kl. 16

Alle er velkomne til at give en hånd - Vi skal lave flg. opgaver:
-Æblebørnehaven luges, nippes, mv., tilføres hestemøg og vandingsanlægget kobles til.
-Æble-espalieret tjekkes for stramme og evt. Nye opbindinger.
-Mosteudstyr tjekkes til ny sæson.
-Donkraftene tjekkes
-Tank renses
-Opvaskemaskine klodses op
-Brændekomfur sværtes og tjekkes indvendigt for sten
-Brænde til vinteren
-Almindelig oprydning / rengøring
-Egetræs-stammen flækkes og laves til 2 bænke.
-Billederne op at hænge
-Madlavning til det arbejdende folk
-Bygge vaskestativ til presseplader
-Museums-æblekværn op at hænge
-Lave blanding af aske, hestemøg, savsmuld til muld-wc
OBS: Vores pedel Peter Møller vil være til stede, og skriver til de hjælpende hænder:
”Det er jo mange ting, men bliv ikke forskrækket, vi når det vi når, i et hyggeligt og
overkommeligt tempo for alle”. – Vi ses!

Nyt fra det Plantegenetiske projekt på Malergården:

Møde med Lugekonerne om fremtiden - d. 2. juni kl. 16
Museumsleder Britta Tøndborg har inviteret lugekonerne fra vores Plantegenetiske projekt - også
kaldet "Æbleengen" eller "Pometet på Malergården" - til information om "Æbleengen"s fremtid - set
i museumsperspektiv.
Æbleværkstedet opfordrer alle lugekoner til at komme til mødet d. 2. juni kl. 16 på Malergården Der bliver mulighed for at få svar på dine spørgsmål

Med Æblehilsener fra Bestyrelsen
Æbleværkstedet Nonnetit, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge
Følg med på: www.nonnetit.dk www.facebook.com/nonnetit

