ÆBLEVÆRKSTEDET
NONNETIT
NYHEDSBREV NR. 39

ÆBLETS DAG
lørdag den 24. september kl. 11.00 til kl. 14.00

Alle kan komme og moste deres æbler og få en lækker most med hjem
(husk emballage).
Der vil være udstilling af æbler så du kan smage forskellige sorter.
Konkurrence så årets æble kan findes.
Frans Bak synger æblesange sammen med sine 2 drenge.
Flemming Thorninger kommer og bestemmer æbler,
så har du et æbletræ du ikke ved hvad hedder,
så tag 3-5 æbler med stilk med til ham.
Der sælges æbletræer

ARBEJDSDAGE

Fredag den 2. september Astrid tlf. 20 43 09 01 mail: assi@jensen.mail.com
Fredag den 7. oktober Erling tlf. 28 21 29 89 mail: erling.frederiksen@gmail.com
Fredag den 4. november Eva tlf. 23 70 18 06 mail: garboedal@gmail.com
Vi starter kl. 16.00 hvor der vil være kaffe/te og kage. Du er også velkommen til at komme senere.
Vi regner med at lave lidt mad så vi kan spise sammen til sidst så derfor må du gerne tilmelde dig du kan se på
arbejdsdagen hvem der står for det så du kan tilmelde dig til vedkommende

Arbejdsopgaver:
- lugning og pasning af æblebørnehaven.
- espalieret forhøjes med en tråd og stolper skæres til
- oprydning i værkstedet.
- slå græs m.m.
- evt. madlavning.
Der vil garanteret være flere ting som kan gøres

PRODUKTIONSDAG
fredag den 9. september kl. 16.00

Vi producerer forskellige ting af æbler til Æbleværkstedet. Har du æbler må du meget gerne tage nogen med,
men kom alligevel hvis du ikke har.
Der skal samles æbler så vi kan lave æblemost lave æblesirup, lave æblesmør, lave æblechutney.
Vi må se hvad vi kan nå, bare vi har en hyggelig dag.

ÆBLER KAN FORTÆLLE HISTORIE
søndag den 2., 9. og 16 oktober kl. 14.00

En vandretur i det smukke landskab yderst på Grevinge-halvøen.
Arrangør: Æbleværkstedet Nonnetit.
Fortæller: Peter Løn Sørensen Tlf. 59 65 99 97
Mødested: Æbleværkstedet, Ærtebjergvej 2, Atterup, 4571 Grevinge.
Varighed: 2½ time. Turlængde: Ca. 4 km.
Deltagerpris: 70 kr. (kaffe/kage og smagsprøver inkl.) Børn gratis.
Tilmelding: Peter Løn Sørensen: e-mail: foelhoej@get2net.dk - eller tlf. 59 65 99 97

BESKÆREKURSUS den 12. november kl. 10.00 i Vindekilde
hos Kitter Malling, Kolåsvej 1, Vindekilde, 4540 Fårevejle - med Jørgen Stolz.

Sidste år var der beskærekursus samme sted og et gammelt æbletræ blev beskåret ret kraftigt. I år skal vi se
hvordan træet har udviklet sig og fortsætte beskæringen. Der vil også være andre gamle træer som skal beskæres
derfor kan interesserede der ikke var med sidste år, sagtens komme og være med. Tag sav og ørnenæb med
Pris for medlemmer kr. 50,00 Ikke medlemmer kr. 100,00 Kaffe og kage kr. 20,00
Tilmelding til Kitter Malling tlf. 22 80 75 09 mail: malling@kitter.dk

