NYHEDSBREV nr. 24 – April 2014 - Æbleværkstedet Nonnetit
Æbleværkstedet åbnede sæsonen med et velbesøgt og meget hyggeligt Pode-kursus
lørdag den 29. marts - og lørdag den 5. april holdt vi Klippe-dag på Vallekilde:

- Vi fortsætter med følgende hyggelige æble-aktiviteter:

Den 25. april: Grevinges første FredagsBar kl. 17 i Æbleværkstedet

Grevinge Sogns slumrende Beboerforening er vågnet op til dåd igen, og med en ny
bestyrelse på 10 aktive fra området, vil Beboerforeningen koordinere alle de forskellige
aktive tiltag og foreninger på Grevinge halvøen.
Fredag den 25. april holder Æbleværkstedet den første af Beboerforeningens
FredagsBar´er. Alle beboere og foreninger er inviteret til at drikke en øl, høre om

Æbleværkstedet, spise bålpandekager og grille medbragt kød på shelterpladsen med den
flotte udsigt - og møde de andre aktive fra Grevinge-Herrestrup området inkl. landsbyer
Kig forbi, det bliver hyggeligt! - (Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge)(i længen)

Den 26. april holder vi Beskæringskursus i Fri&Fro kl. 9:30-13

- Vi mødes Under Himlen, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj. –
I den økologiske landsby Fri Og Fro i Egebjerg vokser både helt unge og meget gamle
æbletræer.
Naturkonsulent Jørgen Stoltz er tidligere skovfoged i Odsherred og ved alt om træer, inkl.
beskæring. Jørgen starter med at undervise i beskæring, efterfølgende kan deltagerne
arbejde sig gennem landsbyens æble- og frugttræer med grensakse og save, mens vi
byder på kaffe og kage. Tag evt. selv rugbrød og en flaske vand med
Kontaktpersoner: Mette Petersen, Fri&Fro (mettepet@friogfro.dk) og Peter Løn Sørensen,
Æbleværkstedet (59 65 97 99) (foelhoej@get2net.dk)
Medbring save, beskærersaks mv.
Pris inkl. kaffe / kage: 20 kr. for medlemmer, 70 kr. for ikke-medlemmer

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: 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

KORT NYT:
- Mange tak!
Vores kasserer Astrid Jensen vil gerne takke alle med Familie-medlemskaber, der har
meldt tilbage ang. Hvor mange børn og unge under 25 år, vi har i foreningen. Samtidig vil
vi opfordre til fortsat at hjælpe med at tælle vores børn og unge, da det betyder at vi kan få
Aktivitetstilskud fra kommunen.
Nyt fra det Plantegenetiske projekt på Malergården:
Lugekonerne mødes til indvielse af informationstavlen i det nye Pomet på Malergården i
forbindelse med projektets afslutning søndag den 27. april kl. 15-17

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
Æbleværkstedet Nonnetit, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge

www.nonnetit.dk www.facebook.com/nonnetit

