ÆBLEFESTIVAL 2020
ÆBLET BINDER OS SAMMEN
TUSE NÆS  3.-4. OKTOBER

ÆBLEFESTIVAL 2020
Æblet falder ikke langt fra stammen, når det slipper stilken, og vi plukker det i god tid i sensommeren. Nogle spises direkte fra træet, nogle gemmes og laves til most, æblekager, gele og meget
andet. Det er sundhed og smag.
ÆBLET BINDER OS SAMMEN
I år er det niende gang, vi fejrer æblet på Tuse Næs. I årenes løb har vi haft kyndige folk til at fortælle
om æblet; hvor det kommer fra, og hvad man kan bruge det til. Vi har plantet æbletræer i vejkanterne, så det bliver muligt at gå på æbleskud på Tuse Næs, efterhånden som de vokser til på ’Æblerovsruten’. Æblet er med til at binde Tuse Næs sammen!
Årets æblefestival åbnes af forfatteren Tina Månsson, hvis debutroman, ’Hestehullerne’, foregår på
Tuse Næs. Bogen er en stemningsfyldt fortælling inspireret af mennesker og livet på Næsset. Hør
hende også fortælle om bogen ved en bogcafe i Tuse Næs Kunsthåndværk.
I løbet af weekenden er der æbler i alle afskygninger: Tuse Næs Gårdmosteri og Tuse Næs Frugthave har rundvisninger og åbent for salg og selvpluk. Ved Tuse Næs Kunsthåndværk er der boder med
kunst og kunsthåndværk, frugt og grøntsager, blomster og meget mere. I Huset på Næsset synger vi
sammen med afstand, når der er visesang ved gadekærret. Du kan også komme med på
rundvisning, når der fortælles om det projekt, der bliver til ’Næssets bæredygtige bofællesskab’.
Elever fra Udby Skole har arbejdet med æbletema og viser deres produkter frem som del af en æbleudstilling i Huset på Næsset. ’Mejeriet’ er vært med løb for enhver smag - lige fra 20 km til et familievenligt opgaveløb i Udby. På Hørby Færgekro og hos Audebo Havecenter kan man købe æblekage
og frugttræer til festivalpriser.
Vi glæder os til at fejre æblet på Tuse Næs igen i år. VELKOMMEN!
Alice Faber og Tommy Flugt
på vegne af festivalgruppen

Vi slipper ikke uden om at forholde os til corona!
Så ganske kort; vi overholder naturligvis gældende
retningslinjer. Derfor kan program og aktivitetet
ændre sig, hvis situatuationen ændrer sig.
Coronaen har også sat sine spor i dette års program. Fx har Kirkerne på Tuse Næs været nødt til
at melde fra med deres aktiviteter i forbindelse
med æblefestivalen.

Vi lægger det opdaterede program på
www.turinaturen.dk, så tjek tidspunkter og
åbningstider der, hvis du er i tvivl.
Vi passer på hinanden :-)

PROGRAM FOR ÅRETS ÆBLEFESTIVAL
OBS! Aktiviteter mærket med T kræver tilmelding.
LØRDAG

3. OKTOBER 2020

SIDE

9.00-15.00

Audebo Havecenter holder åbent

4

11.00

Forfatter Tina Månsson åbner Tuse Næs Æblefestival 2020
hos Tuse Næs Kunsthåndværk

6

11.00-15.00

Salg af selvpluk-æbler på Tuse Næs Gårdmosteri

5

11.00-17.00

Markedsplads med boder hos Tuse Næs Kunsthåndværk

6

14.00

T Tina Månsson fortæller om sin roman ’Hestehullerne’

6

15.00

T Tina Månsson fortæller om sin roman ’Hestehullerne’

6

15.00-17.00

Salg af kaffe og æblekage på Hotel Hørby Færgekro

4

SØNDAG

4. OKTOBER 2020

9.30-15.00

Audebo Havecenter holder åbent

4

10.00-12.00

Åben frugtplantage på Tuse Næs Frugthave

5

hos Tuse Næs Kunsthåndværk

hos Tuse Næs Kunsthåndværk

10.00

T Korte og lange løb starter ved Mejeriet

5

10.30-13.00

T Opgaveløb for familier starter ved Mejeriet

5

11.00

Rundvisning i Tuse Næs Frugthave

5

11.00

Rundvisning på Hvidegård og fællesmarken

4

11.00-15.00

Salg af selvpluk-æbler på Tuse Næs Gårdmosteri

5

11.00-17.00

Huset på Næsset holder åbent

4

11.00-17.00

Udstillinger med æbletema v/ Lise Lotte Limone Lindahl,
Monica Nielsen, Jens Omø samt elever fra Udby Skole.

4

11.00-17.00

Markedsplads med boder hos Tuse Næs Kunsthåndværk

6

12.00

T Frokost i Huset på Næsset

4

13.30

T Frokost i Huset på Næsset (hvis udsolgt ved frokosten kl. 12.00)

4

13.00-15.00

Se æblemosteriet i funktion hos Tuse Næs Gårdmosteri

5

15.00

’Viser uden vesper’ i Huset på Næsset

4

15.00-17.00

Salg af kaffe og æblekage på Hotel Hørby Færgekro

4

AUDEBO HAVECENTER

Nykøbingvej 96, 4300 Holbæk
Åbent: lørdag kl. 09.00-15.00 og søndag kl. 09.30-15.00.
Lørdag og søndag er der gode tilbud på frugttræer og en
konkurrence, hvor du kan være heldig at vinde et gavekort.

HOTEL HØRBY FÆRGEKRO
Strandvejen 1, 4300 Holbæk

På Hotel Hørby Færgekro kan du lørdag og søndag kl. 15.0017.00 nyde æblekage og eftermiddagskaffe samt den gode
udsigt over fjorden.

HUSET PÅ NÆSSET

Udbyvej 52, 4300 Holbæk
Åbent: Søndag kl. 11.00-17.00

T

TILMELDING
Frokost i Huset på Næsset
Søndag den 4. oktober kl. 12.00.
Gentages kl. 13.30, hvis der er mange
tilmeldinger. Max 30 personer pr.
frokost
Pris: 110 kr. pr. person
Tilmeld dig og betal via Mobile Pay til
Mik Hirtshals på telefon 40205941.
Frist for tilmelding: 28. september
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I Huset på Næsset kan du se en udstilling med æbletema ved
Lise Lotte Limone Lindahl, Monica Nielsen og Jens Omø.
Elever fra Udby Skole udstiller også deres ’æbleværker’.
Kl. 11.00 er der rundvisning på Spirefestivalpladsen og orientering om fællesmarkprojektet – Næssets bæredygtige bofællesskab. Mødested Hvidegård, Udbyvej 25.
Kl. 12.00 har du mulighed for at bestille plads ved en frokost
med servering. Vi gentager arrangementet igen kl. 13.30, hvis
der er mange tilmeldinger. Se hvordan du tilmelder dig i boksen her til venstre.
Kl. 15.00 er der ’Viser uden Vesper’ ved Tuse Næs Salontrio.
Fællessang ved landsbyens gadekær. Udendørsarrangement.
Medbring egen stol. Aflysning ved meget dårligt vejr.

MEJERIET

Udbyvej 54A, 4300 Holbæk
Åbent: Søndag kl. 10.00-13.00

T

TILMELDING
til alle løb
Pris: 30 kr. pr. person.
Mobile Pay til Fie Petersen på telefon
51357306 eller på dagen ved Mejeriet.

Mejeriet er vært med løb for enhver smag. Du kan melde dig
til ’Landturen’ med løbe- eller gåruter på 20, 10 og 4 km med
opvarmning og derefter start kl. 10.00. Der løbes på asfalt.
Når det passer dig, kan du i tidsrummet 10.30-13.00 komme
på et familievenligt postløb med opgaver på en rute rundt i
Udby. På små veje, fortove og stier.
Det koster 30 kr. at være med og for pengene får du: p-plads,
depot til tasker og tøj, adgang til toiletter, frugtbod med æble,
frugtstang og andet sødt til din løbeenergi. Medbring egen
vandflaske. Alle løb starter og slutter ved Mejeriet.

TUSE NÆS FRUGTHAVE
Rækmarken 5, 4300 Holbæk
Åbent: Søndag kl. 10.00-12.00

Du er velkommen til åbent hus hos Tuse Næs Frugthave. Der
vil være rundvisning i plantagen kl. 11.00 og mulighed for at
smage mange sorter af æbler, pærer og blommer. Måske kan
du være så heldig at se det unikke ’blå æble’!

TUSE NÆS GÅRDMOSTERI

Bavnen 4, 4300 Holbæk
Åbent: Lørdag og søndag kl. 11.00-15.00
I den økologiske æbleplantage vil der lørdag og søndag være
salg af selvpluk-æbler. Søndag vil der desuden være rundvisning i mosteriet kl. 13.00-15.00.

5

TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK
Uglerupvej 31, 4300 Holbæk
Åbent: Torsdag-søndag kl. 11.00-17.00

Lørdag kl. 11.00 holder forfatter Tina Månsson åbningstale og
åbner dermed årets æblefestival.
Kl. 14.00 og igen kl. 15.00 er det muligt at bestille plads ved et
arrangement, hvor Tina Månsson fortæller om sin debutroman
Hestehullerne. Bogen bliver desuden signeret og solgt i cafeen. Se hvordan du tilmelder dig i boksen her til venstre.
Lørdag og søndag er der boder i parken, hvor du kan finde
æbler, kunst, blomster, cykel-/vandreruter, kort over og informationer om Tuse Næs. Foreninger og lokalforum er til stede.
Stil spørgsmål og få svar: Bygges der nyt på Tuse Næs? Kan
man låne cykler? Hvor kan man overnatte?

Tina Månsson: Hestehullerne (2019) På Næsset bor en
gruppe mennesker, der er viklet ind i hinanden, fordi de er
i familie, naboer, elskende, venner. Blandt dem bor også
nogle gamle mænd, der snart skal dø.
Hestehullerne er en roman med sin helt egen stemning,
hvor koret af gamle mænd lægger en skæbnetone, nogle
gange en næsten ildevarslende uhygge over det hele.
Hvad er det, de gerne vil sige? Og hvad er det, de stadig
ikke fortæller, selv om de siger, at de vil fortælle det hele?

TILMELDING
til Tina Månsson-arrangement
lørdag kl. 14.00 og 15.00:
Max 20 pladser

T

Tilmeld dig på:
kontakt@tusenaes-kunsthaandvaerk.
dk eller 5946 1623.

UDBY SKOLE

Udbyvej 42, 4300 Holbæk
Udby Skole har i to uger op til æblefestivalen i samarbejde
med Anni fra Tuse Næs Gårdmosteri haft æbler som tema.
Eleverne har sanset og formet æbler, og de produkter, der er
kommet ud af det, kan man se udstillet i Huset på Næsset i
festivaldagene.
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AUDEBO HAVECENTER
www.audebo-havecenter.dk
www.facebook.com/audebo.havecenter
DAGLI’BRUGSEN
www.facebook.com.
Søg på: Dagli-Brugsen-Tuse-Næs
HUSET PÅ NÆSSET
www.husetpaanaesset.dk
www.facebook.com/husetpaanaesset
HVIDEGAARD
www.spirefestival.dk
HØRBY BÅDELAUG
www.hoerby-havn.dk
HØRBY FÆRGEKRO
www.hoerby-faergekro.dk
KIRKERNE PÅ TUSE NÆS
www.facebook.com/kirkernepaatusenaes
MEJERIET TUSE NÆS
www.klartiltrivsel.nu
TUSE NÆS FRUGTHAVE
www.tusenæsfrugthave.dk
TUSE NÆS GÅRDMOSTERI
www.gaardmosteri.dk
TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk
TURLANDET TUSE NÆS
www.turinaturen.dk
(se det opdaterede program her)
UDBY SKOLE
www.katrinedalskolen.dk/afdelinger/udby

