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LUTHER ÆBLER ’68

MARTIN LUTHER KINGJR

Amerikansk baptistpræst,  
levede fra 1929-68.

Frontfigur i borgerrettigheds- 
bevægelsen: 1965-68.

Stor demonstration i 1963 til 
Washington, hvor han holdt 
talen ”I Have a Dream”.

Modtog Nobels Fredspris i 
1964 for sin kamp mod race- 
adskillelse og sine ikke- 
voldelige metoder.

Kamp mod fattigdom og  
Vietnamkrigen.

Blev dræbt af skud i Memphis, 
Tennessee 1968.

I HAVE A DREAM

ÆBLEFESTIVAL  
PÅ TUSE NÆS
Æblefestivalen på Tuse Næs er 
fejret siden 2011.

Sætter fokus på æblet i kunst 
og kogekunst.

Der er plantet æbletræer på en 
anlagt rute - kaldet Æblerovs- 
ruten - til nytte for alle.

Tuse Næs har særligt gunstige 
forhold til æbledyrkningen.

Turlandet Tuse Næs ønsker at 
sætte fokus på æblet og sam-
arbejdet på halvøen om denne 
smukke egn med dets kuperede 
morænelandskaber

VI HAR ÆBLER TIL ALLE

UNGDOMSOPRØRET 
1968
I Amerika, Frankrig, Tyskland og 
Danmark gjorde ungdommen 
oprør mod koldkrigen, autori- 
teterne, Vietnamkrigen i tres-
serne.

Atomkampagne-marcherne fra 
Holbæk til København tiltrak 
ungdommen. 

Senere blev Vietnamkrigen 
samlingspunkt for ungdom-
men. Protesterne var mange og 
langvarige. Studenterne gjorde 
oprør og ville i Danmark af med 
professorvældet. Man ville have 
indflydelse på eget liv.

FANTASIEN TIL MAGTEN 

Da vi talte om sidste års æblefestival, drøftede vi et fortsat samarbejde i 2018, og hvad det skulle  
rumme i så fald. Og pludselig blev der sagt, at vi kunne kalde festivalen det samme: Luther Æbler 
og føje et årstal - 68 - til, derved kunne vi beholde titlen fra sidste år, for vi ville mindes Martin Luther 
King Jr.’s og fejre ungdomsoprørets 50-årsdag i 2018. For der er fine paralleller, og de inspirerede 
hinanden. 

Den amerikanske præst Martin Luther King Jr. (1929-1968) var berømt for sin tale: ”I Have a Dream” 
og hans ikke voldelige bevægelse for borgerrettighederne m.m. i USA var bl.a. en inspiration for  
ungdomsoprøret 1968 i Danmark. Her viste ungdommen, at den havde drømme for fremtiden. ’We 
want the Future, and We want it Now’. Vi vil have del i fremtiden og det skal være nu - var sloganet. 

Og hvad har det med Tuse Næs at gøre? Jo, vi har også drømme om, at Tuse Næs kan udvikle sig. Vi 
har visioner for vores halvø - og vi fejrer fællesskabet omkring æblet hvert år. Som de sagde i ’68: ’Tal 
med din nabo og delagtiggør ham/hende i dine drømme’. Og på Tuse Næs spiser vi et æble  
sammen og får tusind ideer og æbler til at blomstre. 

Tommy Flugt på vegne af festivalgruppen
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DET KAN DU OPLEVE
FREDAG  LØRDAG  SØNDAG

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 kon-
kurrence, hvor du kan være heldig at vinde et gavekort. 

DAGLI’BRUGSEN
Udbyvej 57, 4300 Holbæk
Åbent alle dage kl. 8.00-20.00

Lørdag kan du være med, når Dagli’Brugsen arrangerer løb - 
både til dig, der vil løbe langt, og dig, som holder mest af de 
korte ture. Alle løb har udgangspunkt i haven ved Udby  
Præstegård

• Lørdag kl. 09.00 er der for anden gang i historien maraton-
løb på Tuse Næs. Du kan også løbe en kortere distance: 35 
og 28 km, halvmaraton, 14 eller 7 km.

• Lørdag kl. 12.00 gælder det Lutherstien. Der er både 
børneløb, honørløb og sågar en helt almindelig vandretur. 
Lutherstien er omtrent 1,5 km. 

Tilmelding til motionsløbene på: www.motionslob.dk/løbska-
lender/løve-halvmarathon-tour-tuse-næs-0. Eller send en mail 
til Mikkel Vale (miva@km.dk)

HOTEL HØRBY FÆRGEKRO
Strandvejen 1, 4300 Holbæk

På Hotel Hørby Færgekro kan du lørdag og søndag kl. 15.00-
17.00 nyde æblekage og eftermiddagskaffe samt den gode 
udsigt over fjorden. 

http://www.motionslob.dk/løbskalender/løve-halvmarathon-tour-tuse-næs-0
http://www.motionslob.dk/løbskalender/løve-halvmarathon-tour-tuse-næs-0
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HUSET PÅ NÆSSET
Udbyvej 52, 4300 Holbæk
Åbent: Fredag fra kl. 17.00, lørdag fra kl. 16.00 
og søndag kl. 12.00-14.45

Fredag aften er der musik og sang med Vesper og Viser, som 
starter i Udby Kirke kl. 19.00 med en kort gudstjeneste. Heref-
ter fortsætter vi med visesang i Huset på Næsset ledsaget af 
Tuse Næs Salonkvartet.

Lørdag kl. 17.30 er der festmiddag, hvor Mik Hirtshals byder 
på lækker buffet. Voksne: 150 kr. Børn under 10 år: 75 kr. Mad-
billetter bestilles hos Mikkel Vale (miva@km.dk). Kl. 19.00 er der 
auktion til fordel for Kirkens Korshær. (Indlever gerne ting til 
auktionen enten i Huset på Næsset eller i konfirmandstuen ved 
Udby Kirke.) 

Kl. 21.00 er der afslutning med 60’er-musik og dans. Pris: 150 
kr. Se arrangementet på www.husetpaanaesset.dk. Her kan du 
også kan købe billet.

Fredag, lørdag og søndag: Poul Erik Nielsen udstiller værker, 
som illustrerer spektakulære begivenheder og personer fra sid-
ste halvdel af det tyvende århundrede. Tommy Flugt udstiller 
68 plakater fra tiden omkring 1968. 

Søndag kan du kl. 13.00 høre foredrag om ’Biens liv og indfly-
delse på frugt- og frøhøst’ v/ Dan Rosendal. Dan Rosendal har 
haft bier i 12 år og arbejder efter Dansk Biavlerforenings stra-
tegi, som blandt andet betyder, at han ikke bruger pesticider. 
Kl. 14.00 kan du komme helt tæt på biernes liv og dem, der 
interesserer sig for bierne - blandt andet seksårige Oliver og 
biavleren, når vi viser filmen ’Biernes By’ af Laila Hodell. 

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

Søndag er du velkommen i Tuse Næs Frugthave til åbent hus. 
Der vil være rundvisning i plantagen og mulighed for at smage 
mange sorter af æbler, pærer og blommer. Efter rundvisning- 
en er der mulighed for en snak om fremtidens produktion af 
fødevarer: Skal det være økologisk? Bæredygtigt? Lokal dansk 
produktion eller udenlandsk økologisk?

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 rund- 
visning i mosteriet.

LØRDAG AFTEN
Madbilletter
150 kr./75 kr.

Bestil på miva@km.dk

Koncertbilletter
150 kr. Bestil på 

www.husetpaanaesset.dk

mailto:miva%40km.dk?subject=
http://www.husetpaanaesset.dk
mailto:miva%40km.dk?subject=
http://www.husetpaanaesset.dk
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TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK
LØRDAG OG SØNDAG KL. 11.00-17.00
’SMAGEN AF TUSE NÆS’

Ellemosegård (kyllinger og æg)
Farvers Brændte Mandler (mandler)
Frilandsgrise.dk (pølser og pålæg)
Lyngholm Landsted (øko. grill- og spegepølser)
Mit Køkken (marmelade og chutney)
Tuse Næs Gårdmosteri (æbler og most)
Tuse Næs Honning og Biavl (honning)

UDBY KIRKETORV  
LØRDAG KL. 10.00-16.00

Børnebod (tinstøbning og kastemaskine)
Elvangs blomster (blomster og grøntsager)
Lyngholm Landsted (lammeskind)
Knivsmeden fra Hørby (håndskårne knive)
Turlandet Tuse Næs (forening og kunst)
Tuse Næs Gårdmosteri (æbler og most)
Ullas Spirehave (grøntsager)

BODER

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

Lørdag: ’Mysteriet Om Det Gyldne Æble’ - en rejse i sanser og 
fantasi (20 minutter). Kl. 12.00, 12.30,13.00 og 13.30. Hanne Si-
boni tager dig med på en eventyrlig rejse. Alt kan ske, når der 
er ubegrænset plads til at lade fantasien og kærligheden folde 
sig ud. Her er det stemmen, der leder igennem stemninger og 
klange med syngeskåle, klokker, vindspil, gong og harmonika. 
Læs mere om Hanne Siboni på www.voicecolour.dk. 

Lørdag og søndag: ’Smagen af Tuse Næs’ - lækkerier fra halv-
øen (og nær herved). Cafeen serverer ’Smagen af Tuse Næs’ og 
æbleretter.

UDBY KIRKE OG KIRKETORV
Udby Kirkevej 2, 4300 Holbæk

Fredag: Kl. 19.00 er der ’Vesper og Viser’.  
Aftengudstjeneste i kirken, som fortsætter med visesang  
i Huset på Næsset omkring kl. 20.00.

Lørdag: Markedspladsen og boderne på Udby Kirketorv er åbne 
kl. 10.00-16.00. På pladsen finder du blandt andet kunsthånd-
værk samt frugt, grønt og blomster. Der er også et børnehjørne 
med tinstøbning og kastemaskine. Der er mulighed for at købe 
mad og drikke. Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyro-
siak Hansen hentes i Holbæk Havn af Hørby Bådelaug og sejles 
til Hørby Havn. Derfra i veteranbil til Udby Kirketorv, hvor hun 
officielt åbner æblefestivalen kl. 11.00. Kl. 13.00 er der indvielse 
af Udby Kirkes nye lysglobe i anledning af 50-året for den første 
lysglobe. Der vil være reflektion om 68’ betydning for kirkelivet 
og fortællinger om det epokegørende møde i Kirkernes Verdens-
råd samme år. Desuden vil der være salmer fra tiden.

Søndag kl. 15.00 er der gudstjeneste i Udby Kirke, og kirkens 
kor vil sammen med Holbæk Studiekor synge Martin Luther 
Kings berømte tale ’I Have a Dream’.

http://www.voicecolour.dk
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FREDAG 28. SEPTEMBER 2018

11.00-17.00 Tuse Næs Kunstgåndværk holder åbent

Fra kl. 17.00 Huset på Næsset holder åbent

Fra kl. 17.00 Udstilling: ’68-plakater og kunstner Poul Erik Nielsens værker om sidste 
halvdel af det tyvende århundrede. (Huset på Næsset)

19.00-22.00 Vesper og Viser (Udby Kirke og Huset på Næsset)

LØRDAG 29. SEPTEMBER 2018

09.00 Tuse Næs-marathon starter. Afgang og depot ved Udby Præstegård.  
(Tilmelding påkrævet. Se omtale side 3)

10.00-16.00 Markedsplads med boder og musik. (Udby Kirketorv)

10.30 Modtagelse af borgmester Christina Krzyrosiak Hansen på Hørby Havn

11.00 Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen åbner æblefestivalen.  
(Udby Kirketorv)

11.00-15.00 Selvpluk af æbler (Tuse Næs Gårdmosteri)

11.00-17.00 Boder med ’Smagen af Tuse Næs’. Cafeen serverer ’Smagen af Tuse Næs’ 
og æbleretter (Tuse Næs Kunsthåndværk)

12.00 Vandretur og løb på Luther-stien. Afgang ved Udby Præstegård. 

12.00, 12.30, 
13.00 og 13.30

’Mysteriet Om Det Gyldne Æble’ (Varighed: 20 min.) 
(Tuse Næs Kunsthåndværk)

13.00 Indvielse af lysglobe i anledning af 50-året for den første lysglobe.  
Reflektion om 68’ betydning for kirkelivet og salmer fra årene omkring ’68.  
(Udby Kirke)

15.00-17.00 Salg af kaffe og æblekage på Hotel Hørby Færgekro

Fra kl. 16.00 Udstilling: ’68-plakater og kunstner Poul Erik Nielsens værker om sidste 
halvdel af det tyvende århundrede. (Huset på Næsset)

17.30 Festmiddag. Voksne 150 kr. Børn under 10 år: 75 kr. (Huset på Næsset)
Tilmeldning hos Mikkel Vale (miva@km.dk)

19.00 Auktion til fordel for Kirkens Korshær (Huset på Næsset)

21.00 Koncert med 60’er-musik og dans. Pris: 150 kr. (Huset på Næsset) 
Læs mere og køb billetter på www.husetpaanaesset.dk

mailto:miva%40km.dk?subject=
http://www.husetpaanaesset.dk
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SØNDAG 30. SEPTEMBER 2018

10.00-12.00 Rundvisning og smagsprøver på æbler, pærer og blommer. 
(Tuse Næs Frugthave)

10.00-15.00 Audebo Havecenter holder åbent

11.00-15.00 Rundvisning og selvpluk af æbler (Tuse Næs Gårdmosteri)

11.00-17.00 Boder med ’Smagen af Tuse Næs’. Cafeen serverer ’Smagen af Tuse Næs’ 
og æbleretter (Tuse Næs Kunsthåndværk)

12.00-14.45 Udstilling: ’68-plakater og kunstner Poul Erik Nielsens værker om sidste 
halvdel af det tyvende århundrede. (Huset på Næsset)

13.00 Foredrag v/ Dan Rosendal: Biens liv og indflydelse på frugt- og frøhøst 
(Huset på Næsset)

14.00 Film: ’Biernes By’ af Laila Hodell (Huset på Næsset)

15.00 Gudstjeneste med koropsætning af ’I Have a Dream’ (Udby Kirke)

15.00-17.00 Salg af kaffe og æblekage på Hotel Hørby Færgekro

TING TIL AUKTIONEN LØRDAG AFTEN
Det vil være dejligt, hvis du kunne have lyst at donere en 
eller flere effekter til autionen til fordel for Kirkens Korshær. 
Tingene kan enten tages med på dagen eller afleveres i 
konfirmandstuen ved Udby Kirke i dagene inden den 29. 
september.
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TURLANDET TUSE NÆS
www.turinaturen.dk (se æblefestivalens fulde program her)

AUDEBO HAVECENTER
www.audebo-havecenter.dk
www.facebook.com/audebo.havecenter

DAGLI’BRUGSEN 
www.facebook.com/Dagli-Brugsen-Tuse-Næs-238728719916383

HØRBY BÅDELAUG 
www.hoerby-havn.dk

HØRBY FÆRGEKRO 
www.hoerby-faergekro.dk

HUSET PÅ NÆSSET 
www.husetpaanaesset.dk
www.facebook.com/husetpaanaesset

TUSE NÆS FRUGTHAVE 
www.tusenæsfrugthave.dk

TUSE NÆS GÅRDMOSTERI 
www.gaardmosteri.dk

TUSE NÆS KUNSTHÅNDVÆRK 
www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk

KIRKERNE PÅ TUSE NÆS 
www.sogn.dk/tuse-naes-sogn
www.facebook.com/kirkernepaatusenaes

http://www.turinaturen.dk
http://www.audebo-havecenter.dk
http://www.facebook.com/audebo.havecenter
http://www.facebook.com/Dagli-Brugsen-Tuse-Næs-238728719916383
http://www.hoerby-havn.dk
http://www.hoerby-faergekro.dk
http://www.husetpaanaesset.dk
http://www.facebook.com/husetpaanaesset 
http://www.tusenæsfrugthave.dk 
http://www.gaardmosteri.dk 
http://www.tusenaes-kunsthaandvaerk.dk 
http://www.sogn.dk/tuse-naes-sogn 
http://www.facebook.com/kirkernepaatusenaes

