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Velkommen

I dette nummer kan du læse en artikel om æblehøsten, Stig har skrevet, en af Aesops mange fabler med ulve, en
eftermiddag i Babuska, og en måde at give skolen økonomisk støtte. I gåden skal du se nøje på ordene. Der er des
værre ingen profil, da jeg ikke har modtaget en. Kender du én, du vil se i flyveren? / Duncan

Efteråret er begyndt, skønt vejret
stadig siger sommer. Høsttid er også
æbletid  æblehøsten topper dog
først i oktober. Æblet kan med god
ret kaldes Danmarks nationalfrugt. Vi
bruger 100.000 tons æbler årligt, og i
modsætning til de fleste andre
frugter, der egentlig har det lidt koldt i
Danmark, er det danske klima
optimalt for æbler. Når man står i
supermarkedet, kan man godt få det
indtryk, at der findes femseks
forskellige slags æbler ialt. Sådan lidt
kedelige. Man der findes jo et utal af
sorter. Københavns universitet råder
over en samling på over 750
forskellige æbletræer, hvoraf en
trediedel er "indfødte" danske sorter.
De fleste af dem har det tilfælles, at
de smager dejligt fra træet eller
opbevaret et køligt sted  men de
egner sig ikke til kommercielt salg 
og de kommer derfor ikke ud i

butikkerne.
Når man går ned af en villavej i
augustseptemberoktober, kan man
undre sig over al den gode frugt, der
bare får lov at falde ned og rådne.
Måske går ejerne i Fakta og køber
kønsløs, sprøjtet, udenlandsk frugt i
stedet. Jeg har ingen hæmninger ved
at samle de pæneste op, eller plukke
et par stykker, hvis de åbenlyst ikke
bliver brugt!
Nu er efteråret æbletid, men hvis
man har de mere holdbare sorter i
haven, kan man faktisk være
selvforsynende en stor del af året.
Sorter som Pigeon, Belle de
Boskoop, Cox orange og det lille,
ukendte, helt fantastiske Ananas
reinette
kan
holde
sig
indtil
forsommeren, hvis forholdene er
optimale. Og i august kan man så
plukke de første æbler igen. Tilbage
er så kun sommeren, "the hungry
gap", som englænderne siger, der
må man spise kirsebær, hvis da ikke
stærene har været der...
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Nu er det fristende at plante en
masse frugttræer, men bor man i
Jylland, kan man godt blive skuffet.
Det grønne træ fra planteskolen
bliver til en vissen pind. Hvad er der
galt? Jo, de fleste træer, der sælges,
er podet på svagtvoksende stammer
for ikke at blive for store  i Sjællands
fede muld. Bor man derimod på en
jysk grusbunke, er det en god idé
med et kraftigtvoksende træ. Man
kan også være uheldig, at det træ,
man har købt, efter flere års pleje
viser sig at være af en forkert sort.
Det er en risiko, man løber som
"frugtavler"! Men er man heldig,
vokser den lille pind til glæde og
selvforsyning mange år ud i
fremtiden. Filippa og Pigeon er
lykkedes bedst på vores "grusbunke".
God æblehøst, velbekomme og 
gnask!
Kilder: R. Bjerregaard: Mine æbler.
P. Kølster: Æbler. Pometet i Taastrup
under KU, Weekendavisen 11/806.
/Stig

Akvareller malede af Ellen Backe til Anton Pedersens
værk "Danmarks frugtsorter" 1950

Æblehøst

Støt skolen !

Uges gåde:

AURA elhandel betaler!

En Pekingeser

Skolen har indgået en aftale med
AURA Elhandel som betyder, at
AURA giver 2 øre til skolen for hver
kWh strøm du bruger, uden at det
koster dig ekstra. AURA Elhandel
betaler støtten.

En lille pekingeser
åd en sur havaneser
En finne fik fisk med finne
En anden spiste med pinde

Skolen kan så få sponsorpenge
hvert år ca. 10.000 kr ved 100
hustande. Derudover får vi 20
billetter til Moesgaard, hvilket giver
mulighed for at skolen kan tage på
fællesudflugt.
Værd at vide:
 Der er ingen binding på
produktet, og det er gratis at
tilmelde sig.
 Det er nemt at skifte fra en anden
leverandør. Aura ElHandel sørger
for alt det praktiske.
Se
hvordan
på
skolens
hjemmeside under Aktuelt / Nyt fra
skolen.

En islænder fik en berliner
En berliner elsker rosiner
En inderlig sød indoneser
savner en blød divaneser
En fynbo slog et slag
En bornholmer slår hver dag
En kineser springer til nytår
En pariser ringer til Nyborg
En plovmand blev ramt af et skud
så pengene fossede ud
En jyde og vejlenser
var ramt af filipenser
Det var ugens nød
Læg dit hoved i blød
Hvor mange mennesker har du talt
i de fire vers ialt?
/Stig

Ulven og Hyrden
... en af Æsops Fabler
En Ulv havde længe fulgt efter en
Flok Faar, og havde ikke tilføjet den
nogen Skade. Men Hyrden, som
havde sine Betænkeligheder, var i
nogen Tid paa sin Post imod den,
som en erklæret Fjende.
Men da Ulven i lang Tid vedblev at
følge med i Række med Faarene
uden i mindste Maade at forsøge
paa at forurolige dem, begyndte han
at anse den snarere som en Ven,
end som en Fjende; og da han
engang havde Anledning til at gaa til
Byen. betroede han Hjorden til dens
Omsorg.
Aldrig saa snart saa Ulven
Lejlighed dertil, før den straks
overfaldt Faarene og sønderrev
dem; og da Hyrden, ved sin
Tilbagekomst saa sin Hjord ødelagt,
udraabte han: »Jeg Daare! jeg
fortjente sandelig ikke bedre, da jeg
betroede mine Faar til en Ulv.
(Der er større Fare ved en falsk
Ven, end ved en aabenbar Fjende.)

/Gitta (Malthes mor)

Trompet sælges
Rigtig fin trompet, som er brugt til
undervisning på skolen sælges, pris
nu 1500kr Henvendes på 22936502.
Mvh Kamille
(Marius fra klokkeblomstens mor)

Gåden fra sidste uge handlede
om TurboLasses 'farlig' indkøbs
udflugt. Hvorfor blev han ikke
standset af politiet?

Vi mangler en kalenderansvarlig!
Send eller ring med indlæg, ris,
ros og kommentar til din ansvars
havende redaktør Duncan Lithgow
duncan.lithgow@gmail.com
50 57 02 05

Fælles håndvask før eftermiddags
maden, Æbleblomsten

Øverst: Jonas i Børnehaveklassen i dyb
koncentration om at lave et træbåd.
Nederst: Eftermiddagsmad og leg i ha
ven, Vildrosen

Løsning: Lasse er til fods, og går
med sin lille datter i barnevognen,
da han støder ind i kvinden. Hun
kommer heldigvis ikke noget til,
og Lasse siger også pænt
undskyld!

Kalender

Eftermiddagsmad i haven,
Klokkeblomsten

Billeder og tekst, Bente Foged Madsen

