
Hei verdsatt Eplefryd-kunde! 
 
Det ser ut til å bli et godt eple-år og vi gleder oss til å kunne presse dine epler til deilig 

eplemost 😊. Hjertelig velkommen!  
 
NYHETER 2021  

  
Nytt telefonnummer: 940 70 475 (lagre det med en gang, så er det gjort!)  
 

 
Eplefryd er registrert i frivillighetsregisteret – hva betyr dette for deg som 
kunde?  

Målet til Eplefryd har aldri vært å vokse fort eller å bli rik      . Vårt ønske er å 

bruke Eplefryd til å skape vinn-vinn-situasjoner for kunder, hageeiere, 

ansatte og miljøet. Dette kalles også å være en sosial entreprenør med 

trippel bunnlinje: økonomisk, sosial og miljømessig. Registreringen i 

frivillighetsregisteret har med bakgrunn i dette vært et naturlig steg i tråd med visjonen til 

Eplefryd om å være en liten bedrift som gjør en stor forskjell.  

I praksis betyr det følgende:  

• Det er vedtektsfestet at det ikke tas utbytte  

• Frivillige kan involveres i det som skjer i Eplefryd 

• Du kan gi grasrotandelen til Eplefryd  

Som kunde vil du ikke merke en forskjell når du benytter deg av våre tjenester. Den største 

forskjellen er at du nå kan vite at du er med og støtter et godt formål, nemlig å gi arbeid og 

arbeidstrening til personer utenfor arbeidslivet.  

Dersom du etter hvert fatter interesse for det arbeidet Eplefryd kommer til å gå inn i, kan du 

vite at det er mulig å bli frivillig og gjøre en samfunnsinnsats for andre gjennom Eplefryd. Her 

spesielt i områder som arbeidsinkludering, nettverksbygging for personer med lite nettverk 

eller omsorg for personer i sårbare overgangsfaser.  

 
Utviklingstilskudd av Arbeids- og velferdsdirektoratet  
Vi ble tilkjent et utviklingstilskudd for å utvikle en modell for oppfølging av 

personer som står langt fra arbeidslivet.  

Eplefryd sin tilnærming er på mange måter en nytenkning innen attføringsarbeid, da 

Eplefryd f.eks.  

• Tenker enda mer helhetlig enn tradisjonelle attføringsbedrifter  

• Ønsker å inkludere frivillige som ressurspersoner 

• Gir rom for eksistensielle spørsmål 



Modellen skal prøves ut i 2021 og danne grunnlaget for veien videre i Eplefryd. I den 

forbindelse har vi inngått et samarbeid med Gjesdal kommune, NAV, Evangeliesenter og 

Gjestehuset (Kristkirken sitt diakonale arbeid).  

 
 

OBS!!! NY ADRESSE (igjen)!!!!!! Eplefryd holder nå til i Opstadveien 3 på Ålgård. 
 

Opstadveien 3 = tidl. Gjesdal Gjestgiveri/Gjesdal Hotell/hotellet rett ved 
E39 vis-a-vis Kongeparken.  

 
Lokasjonen i kjelleren til Gjestehuset 

egner seg utmerket til eplepressing i 

kombinasjon med oppfølgings- og 

omsorgsarbeidet vi ønsker å starte 

opp med. Dette er spennende tider 

som vi tenker også vil komme våre 

kunder til gode.  

Forhåpentligvis vil disse lokalene 

passe til vår virksomhet en stund 

framover.  

Heldigvis er det kun en liten tur over 

brua (E39), hvis du kjører til 

Kongsgata.  

Hotellet kan enkelt ses fra E39, avkjørsel mot Kongeparken.  

Du kan parkere i en lomme langs veien eller på parkeringsplassen.   

 

Eplemottaket er på nedsiden av hotellet langs turstien. 

Henvend deg til en av våre behjelpelige medarbeidere for 

transport av epler fra bilen til presselokalet      .  

 

Vi kommer til å sette opp noen koselige sitteplasser for deg som vil vente imens vi presser 

dine epler. Ellers anbefaler vi en tur langs Figgjoelva til Ålgård sentrum, en tur til 

Kongeparken med barnebarna, en handleopplevelse på Amfi/Norwegian Outlet, et 

restaurantbesøk i matgata (Kongsgata) kun et steinkast unna (her finner du Lonestar, The 

Great Wall, Mor Si) eller Pizzabakeren, eller et besøk til Kafe Hjerterom onsdager fra kl. 15. 

Ålgård byr på fine opplevelser mens du venter på eplemosten fra egne epler.  

 



 

 
 

Hvem har det største eplet i år? 
28. oktober 2021 kårer vi det eplet som veier mest. Hver kunde har mulighet 
til å være med i konkurransen. Alt du må gjøre er å vise frem ditt største eple 
ved levering og la oss veie det. Vinneren får en hyggelig overraskelse :-).  

 

 

 
 
Informasjon om eplepressing  
 
Pressedager: mandager, onsdager og lørdager 
 
Oppstart: 28. august 2021  
 
Pris:  
16 kr pr liter, minimumspris 200,-  
20 kr pr 2,5l plastkanne 
  
Betaling: Faktura, Vipps, Bankkort, Kontant  
  
Se vår hjemmeside www.eplefryd.no for mer informasjon og bestilling av time.  
Du kan velge mellom forhåndsbestilte timer og drop-inn.  
Ved forhåndsbestilling er eplemosten klar innen 30-90 minutter etter levering, ved drop-inn 
kan du levere når som helst i løpet av dagen og får en melding når eplemosten kan hentes.  
Ved spørsmål, ring 940 70 475 eller send mail til eplefryd@gmail.com.  
 
Råsaften har en holdbarhet på 3-5 dager i kjøleskapet. Den bør varmebehandles eller fryses 
ned så snart som mulig. Informasjonsskriv kan bes om ved henting.   

Har du epler til overs? 
Eplefryd høster epler, om du eller noen du kjenner vil gi bort noen epler. Dette er en god 
mulighet til å glede andre. Som sagt er målet til Eplefryd at alle epler blir brukt og eplene 
kommer til å bli gjort om til smakfulle drikker og eplechips.  
 
Dagens ord:  
Som epler av gull i skåler av sølv er et ord talt i rette tid.  
   
Vi ser frem til å ønske deg velkommen snart  

Med vennlig hilsen  

Eplefryd  

http://www.eplefryd.no/
mailto:eplefryd@gmail.com

