NYHEDSBREV nr. 26 – Aug. 2014 - Æbleværkstedet Nonnetit
Efter en lang varm sommer starter Æbleværkstedet sæsonen med et kursus i:

Okulering – Lørdag den 16. aug. kl. 10

Skab dit eget yndlings-æbletræ
– Klip et par friske grene af det æbletræ du vil videreføre, tag dem med på kurset - og få
sorten til at leve videre på en ny grundstamme.
Underviser: Erdogan Øzhayat, Odsherred
Pris inkl. kaffe/kage og 1 grundstamme: 75 kr. / medlemmer, 100 kr. / ikke-medlemmer

EFTERLYSNING:
Vi vil meget gerne repræsentere Æbleværkstedet og sælge most ved Slow Food
Odsherreds ”Inspirations-marked” i Barkladen, Nyk. Sj., den 13. sept. kl. 10-15
– men, vi mangler hænder…
Vi håber derfor at få hjælp fra medlemmer, der gerne vi have en hyggelig dag med at
fortælle om Æbleværkstedet og sælge æblemost – ring til Rie på 27 33 60 89 og hør
hvordan du kan deltage.
- Samtidig vil vi meget gerne have praktisk hjælp fra medlemmerne, når mostesæsonen
starter for alvor:
Der er brug for Moste-vagter, som kan være i værkstedet og hjælpe nye mostere i gang
med udstyret, passe brændekomfuret, lave kaffe og hygge mv.
- Snak med Eva på 23 70 18 06, Møller på 59 65 80 79 eller Astrid på 59 65 99 18 - få en
grundig instruktion og bliv sat på kalenderen… - På forhånd mange tak!

I eftersommeren har vi også et to-delt kursus i:

Vin-produktion – på æbler eller anden frugt:

Den teoretiske del:
Lørdag den 23. aug. kl. 10-12
Den praktiske del: (- her kan du starte din vin, medbring evt. frugt)
Lørdag den 27. sept. kl. 14:30
Underviser: Thomas fra Things-4-You, Herrestrup
Pris for begge dage: 100 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer

OBS! 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
P.S. - Vi holder Arbejdsdag i værkstedet: Fredag den 5. september kl. 16
P.P.S. – Vi har fået et tilbud på gode 2-liters dunke til most – 8 kr. stk.

