
Fredagen i efterårsferien

Æblernes Dag i Stege
Fredag 19. oktober 2018, kl. 10-17 på torvet i Stege

Med støtte fra

PROGRAM

10.00 Åbning ved formand for Møns Handelsstandsforening Elly 
Nielsen

11.00 Podning ved planteskoleejer Lars Jensen (Torvet)

11-16 Æbleaktiviteter for børn og voksne i middelalderhaven

13.00 “Bliv eddikeglad” ved eddikebrygmester og kogebogsforfatter 
Andreas Harder (det gl. rådhus på torvet)

14.00 “Jeg elsker at bruge æbler til…” Mød Bente Ravn, Alette 
Scavenius, Merete Nielsen, Bitten Eskling, Bente Scavenius, 
Andreas Harder, Henrik Ægidius, Restaurant Babette, Rigmor 
H. Nielsen, Maren Korsgaard og Kirsten Rohde Jensen (det gl. 
rådhus på torvet)

15.00 “Berusende æbler - smagning og historier om cider, 
pommeau, calvados mv. ved vinekspert Henrik Ægidius (det gl. 
rådhus på torvet)

Æbler og mad 
Restaurant Babette 
gentager successen fra 
sidste år. ”Vi kommer 
kl 12-15 med lidt skæg 
og ballade og leger 
med efterårets æbler. 
Det bliver noget med en 
suppe til både børn og 
voksne tilpasset vejret. 
Let hvis det er mildt, mere 

efterårsagtig hvis det er koldt. Æbler er en 
gudespise, og vi skal nyde dem!” understreger 
køkkenchef Vivi Schou.

Smag æbler sammen med lokal 
ost fra Hårbølle mejeri, med 
svampe fra Tvedemosegård 
og æblesennep fra Nyord 
–  og prøv eksempelvis vildt 
med æbler hos Foreningen til 
fremme af afsætning af vildt.

Dyrkning af æbler 
Få sortsbestemt dine æbler (maks. 2 sorter pr. 
person) ved hortonom Maren Korsgaard og få 
gode råd om plantning og æblesygdomme. 
Snak også med Haveselskabet om 
æbledyrkning. Oplev podning og beskæring.

Besøg “højbordet” for gamle 
æblesorter fra egnen. Få 
en snak med Karen Syberg 
og Kirsten Rohde Jensen 
om bl.a. dr. Louise, Borre 
Kærneæble, Spejlsbypigeon, 
Alfred Hage, Gadeskov, 

Karen Syberg

Andrea & Jesper

Fredskov, og Petergård gråstener. Alle disse 
sorter bliver i øvrigt plantet langs Camønoen, 
så alle kan få glæde af dem. 

Hør hvordan fuglelivet kan give sunde æbler i 
haven. 

Mød biosfære Møn og lav hjem til vilde bier så 
du kan få flere æbler i haven.

Børneaktivteter 
Lav æbletryk og æblelege – hvem laver 
den længste æbleskræl, besøg ”Farmors 
Bondegård”.

“Bid til æble” på Møns Museum - hvem kan 
spise hele æblet uden at bruge hænder. 
Deltag i børneæblequizzen på Møns museum, 
Biblioteket eller i Middelalderhaven. Præmie til 
vinderen blandt de rigtige svar.

Andre oplevelser i byen 
Gå en tur rundt i byen og oplev stemningen 
og de gode tilbud – og mon ikke også byens 
spisesteder er i æblehumør. 

Æbleaktiviteter for børn og voksne i 
Middelalderhaven ved Stege kirke. Kom til bål, 
højtlæsning, saft mv.  

”Stege set fra søsiden”. Færgen Møn sejler 
korte ture på Stege Bugt kl 11,12,13,14,og 
15. Turene varer ca 45 min og koster 50 kr for 
voksne og 30 kr for børn

”Stege i gamle dage” vises i biografen kl. 10 og 
igen kl. 11 - gratis adgang. Filmen varer 40 min.

Æbleglæde og æblesmag er i fokus. Egnens æbleavlere har mindst 
30 forskellige sorter med – også meget sjældne med lokale rødder. 
Smag på æbler anvendt på mange forskellige måder og bliv 
inspireret til at bruge æbler på nye måder. 

Der er oplevelser for alle – også for børnene. Begrænset antal 
pladser til foredragene. Butikkerne er i æblehumør og har masser 
af gode tilbud. Samtidig fejrer Stege sit 750 års købstadsjubilæum. 
Se Stegefilmen i biografen eller nyd byen fra søsiden

Henrik Ægidius


