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Vær med til at præge fremtiden  
- seminar d. 10. februar  

Bestyrelsen indbyder alle medlemmer til at være med til at præge      

foreningens fremtid. Der foregår på Rødding Skole (VSD Rødding),     

Skolevej 1, 7860 Spøttrup, lørdag d. 10. februar kl. 9 – 15.  

Konsulenterne Henrik Willadsen og Berit Brunsgaard fra vores lokale 

konsulentfirma Pro-Vins vil i samarbejde med bestyrelsen lave et oplæg, 

som snart udsendes til foreningens medlemmer. Oplægget vil bl.a. inde-

holde drøftelse af mulighederne i et ”Væksthus Spøttrup” (midlertidig 

arbejdstitel), som tænkes etableret nær Spøttrup Borg.  

Det er naturligvis gratis at deltage, og foreningen sørger for forplejnin-

gen. Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest                   

d. 7. februar til Finn D. Andersen. 

Kontingent 

Det er nu tid til at betale medlemskontingent for 2018. Nuværende 

medlemmer indbetaler kr. 50,- på konto 9070-2600181397 eller på   

MobilePay 78988 (5 cifre fordi vi er en forening) senest d. 6. marts. 

HUSK navn på indbetalingen.  

Nye medlemmer oplyser om navn, postadresse og mailadresse til for-

eningens kasserer Finn D. Andersen, mail finn.d.andersen@skolekom.dk 

Generalforsamling d. 18. april  

Generalforsamling afholdes onsdag den 18. april 2018 kl. 19:00 – 21:30. 

Indkaldelse følger senere.  
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Udplantning af æbletræer  

Der er planlagt en plantedag den 27. januar og igen den 27. oktober, hvor vi 

forsøger at mobilisere kræfter, til at få udplantet flere træer fra Pometet.    

Beplantningsgruppen søger frivillige hertil. Tidspunkterne er dog forbundet 

med en vis usikkerhed, hvis vinteren mod forventningen skulle gøre jorden 

umulig at arbejde i…  

I øvrigt er foreningen også i konstruktiv dialog med Skive Kommune omkring 

udplantning af æbletræer på forskellige områder langs den kommende        

cykelsti mellem Rødding og Balling. Projektets omfang vil i et vist omfang bero 

på kommende forhandlinger/aftaler med nogle af lodsejerne af den              

tilstødende jord.  

Billedet her er fra ”Store Plantedag” 

2015. Nu tager vi en omgang mere 

fordelt på to dage i 2018.  

Podning d. 7. april  

Kl. 9:30 – 12:00 

Grundkursus i podning (kopulering) af frugttræer 

Vi lærer snitteteknik og sammenføjning inden vi 

går i gang med den ægte vare. Vi hører om klipning 

og opbevaring af podekviste, og om grundstam-

mens betydning for bl.a. væksten. Hvordan passer, 

former og beskytter man det nypodede træ. Også 

lidt om hvilke sorter det vil være naturligt at     

vælge. Endelig vil der være en kort beskrivelse at 

barkpodning/ompodning af "gamle" træer.   

Deltagerne poder 3 æbletræer på vildstamme 

(inkl. i prisen). Der kan købes yderligere materialer 

efter kurset. Medbring podekniv (kan også købes). 

Prisen for kurset er kr. 150,- (medlemmer af for-

eningen "Rødding - Æblets by i Salling" betaler     

kr. 125,-). Tilmelding nødvendig senest d. 4. april. 

Man tilmelder sig ved at indbetale beløbet på   

MobilePay 78988 eller foreningens bankkonto og 

skriver Podekursus i notatfeltet. Medbring selv 

kaffe/the/forplejning. Husk varm påklædning -   

aktiviteten foregår IKKE i opvarmede lokaler. 

P.S. Lokaliteten kan evt. blive ændret pga. vejret. 

 

Kl. 12:30 – 15:00 

Åben podeværksted - lav dine egne frugttræer 

(æble, pære, blomme og prydæble) 

Vi kalder det "åbent podeværksted", fordi man kan 

komme og gå efter behov. Grundstammer,              

podekviste og div. materialer og værktøjer vil være 

tilstede. Det er ikke et egentligt kursus, hvor der    

undervises i teknikker - her henvises til podekursus 

tidligere på dagen. 

Man betaler for materialer - hvert træ man laver   

koster kr. 25,-. Derudover er det gratis for medlem-

mer af foreningen "Rødding - Æblets by i Salling".     

Er man ikke medlem koster det kr. 50,-. Medbring 

selv kaffe/the/forplejning. Husk varm påklædning - 

aktiviteten foregår IKKE i opvarmede lokaler. 

P.S. Lokaliteten kan evt. blive ændret pga. vejret. 

 

Podning d. 14. april  

Her kan alle være med til at pode træer til               

udplantning i Rødding Sogn. Har du ikke prøvet at 

pode før, vil vi gerne lære dig det. Som en ekstra   

gevinst kan du tage et træ med hjem for hver ti træer 

du laver til fællesskabet. Spørg også gerne naboen, 

om han eller hun kunne tænke sig at være med… 

Foreningen Rødding - Æblets by i Salling  
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Foreningen Rødding - Æblets by i Salling  

Vi vil se på beskæring af æbletræer på forskellige 

lokaliteter i Rødding og omegn. Det gælder både 

træer, som er blevet regelmæssigt beskåret, og 

træer der aldrig er blevet det. Vi vil også se lidt på 

ældre træer og espalier-træer. De grundlæggende 

teorier omkring beskæringsprincipperne vil blive 

forklaret – f.eks. begreberne knopbeskæring,      

foryngelsesbeskæring og udtynding. Angående 

formning af træer lægges hovedvægten på spindel-

træer, men vi skal også høre om kronetræer.       

Begreberne ringning og rodbeskæring vil kort blive 

forklaret. 

Prisen for kurset er kr. 150,- (medlemmer af forenin-

gen "Rødding - Æblets by i Salling" betaler kr. 125,-). 

Tilmelding nødvendig senest d. 10. april. Man        

tilmelder sig ved at indbetale beløbet på MobilePay 

78988 eller på foreningens bankkonto og skriver   

Beskæring i notatfeltet. Maks. 12 deltagere.        

Medbring selv kaffe/the/forplejning. Husk passende 

påklædning - aktiviteten foregår IKKE i opvarmede 

lokaler. Vi mødes i Pometet på Nørremarken 4A      

kl. 9:00 og forventer at slutte kl. 15:00 (inkl. pauser). 

Kursus i beskæring og formning af æbletræer d. 21. april  

Limfjordsfortællinger  

Denne aktivitet er blevet til på opfordring af SET 

(Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter) og VisitSkive, 

og udbydes og markedsføres herigennem.              

Målgruppen er primært turister og folk udenfor vort 

lokalområde, som ønsker at se og høre om vore       

projekter. Det koster kr. 50,- at deltage, og man       

forhåndstilmelder sig online via Visit Skive´s hjem-

meside. 
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Festivalgruppen 
Festivalgruppen står for planlægning og gennem-

førelse af Rødding Æblefestival på pladsen ved 

Spøttrup Kro. Antallet af aktiviteter i løbet af  festival- 

ugen (uge 42) vokser støt, og der er også udsigt til 

nyskabelser, når der til oktober for 11. år i træk mo-

stes æbler og handles lokale varer foran Spøttrup Kro.  

Vil du vide mere om festivalgruppen eller måske   

melde dig som hjælper, så kontakt Karsten Villadsen 

på tlf. 24414430. 

Foreningen Rødding - Æblets by i Salling  

Bestyrelsen  
Jakob Fløe Nielsen (formand), Bo Toft Stampe 

(næstformand), Finn D. Andersen (kasserer),    

Flemming Jensen (pometgruppen), Niels Futtrup 

(mostgruppen), Gert Lindberg Larsen (beplantnings

-gruppen) og Karsten Villadsen (festivalgruppen). 

 

Bestyrelsen ønsker alle et godt nyt æbleår 

Markedsføringsgruppen  
Kunne du tænke dig at være med til at fortælle 

den gode historie om ”Rødding – Æblets By i      

Salling”? Tager du gode billeder eller film – kan du 

lave flotte plakater – kan du skrive en pressemed-

delelse – er du en ørn på de sociale medier - eller 

noget helt syvende – så kontakt Linda Graversen 

Jensen tlf. 30291447/mail ligj@fibermail.dk       

eller Mette Plougmann på tlf. 51922805/mail 

metteplougmann@hotmail.com. 

Pometgruppen 

Hver mandag mødes 5-10 medlemmer i Pometet. 

Gruppen passer området og de mange frugttræer. 

Kunne du have lyst til at blive en del af dette fælles-

skab, så kontakt Flemming Jensen på tlf. 61281686. 

Beplantningsgruppen  

I beplantningsgruppen foregår aktiviteten primært i 

tidlig forår og om efteråret. Gruppen står for den 

overordnede registrering og koordinering af alle   

udplantninger af æbletræer i Rødding og omegn. Vi 

søger hele tiden nye udplantningsområder og nye 

plantelaug. De forskellige laug står for plantning, 

vedligehold og evt. høst af æbler. Har du ideer til op-

rettelse af nye laug, så kontakt Gert Lindberg Larsen 

på tlf. 50459732. 

Mostgruppen  

Mostgruppen har til opgave at holde styr på alt vort 

materiel til den videre bearbejdning. Mosteriudstyret 

er i sving adskillige gange i løbet af efteråret.       

Medlemmer af foreningen kan leje de små anlæg til 

presning af egne æbler. Kunne du tænke dig engang 

imellem at give en hånd med, når vi laver most, så 

kontakt Niels Futtrup på tlf. 26121740. 

Æblefestival 2014 
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Foreningen Rødding - Æblets by i Salling  

Aktiviteter i første halvår  

Lørdag d. 27. januar, kl. 09:30 – 12.00  Klipning af podekviste i Pometet, Nørremarken 4A, 7860 

Lørdag d. 27. januar, kl. 12:00 – 16:00  Plantning v. Rødding Vandværk (hvis vejret tillader det) 

Lørdag d. 10. februar, kl. 9:00 – 15:00  Foreningsseminar på VSD Rødding Skole 

Lørdag d. 7. april, kl. 9:30 – 12:00   Podekursus i Pometet – grundkursus (kræver tilmelding) 

Lørdag d. 7. april, kl. 12:30 – 15:00   Åbent podeværksted i Pometet – lav dine egne træer 

Lørdag d. 14. april, kl. 9:30 – 15:00   Podning af træer til udplantning i Rødding sogn, Pometet 

Onsdag d. 18. april, kl. 19:00    Generalforsamling og efterfølgende foredrag 

Lørdag d. 21. april, kl. 9:30 – 15:00   Kursus i beskæring, Pometet (kræver tilmelding) 

Lørdag d. 19. maj, kl. 9:30 – 12:00   Åbent hus / arbejdsdag i Pometet. Se æbletræerne blomstre 

Lørdag d. 19. maj, kl. 10:30 – 12:00  Limfjordsfortællinger. Se æbletræerne blomstre. Hør historien 

Alle mandage undt. helligdage, kl. 9:00  Arbejdsgruppen (og andre interesserede) mødes i Pometet 

 

Planlagte aktiviteter i andet halvår  

Lørdag d. 8. september, kl. 9:00 – 12:00  Mostning af egne æbler i Pometet – salg af most 

Lørdag d. 8. september, kl. 10:30 – 12:00 Limfjordsfortællinger. Se og smag æblerne. Hør historien 

Lørdag d. 22. september, kl. 9:00 – 12:00 Mostning af egne æbler i Pometet – salg af most 

Lørdag d. 22. september, kl. 10:30 – 12:00 Limfjordsfortællinger. Se og smag æblerne. Hør historien 

Lørdag d. 6. oktober, kl. 9:00    Store plukkedag for alle. Vi mødes i Pometet 

Lørdag d. 13. oktober, kl. 10:00 – 16:00  Rødding Æblefestival – marked og mostning af egne æbler 

Uge 42 (Efterårsferien)     Rødding Æblefestival – forskellige aktiviteter – program følger 

Lørdag d. 27. oktober, kl. 9:00   Store plantedag. Vi mødes i Pometet 

Lørdag d. 3. november, kl. 9:00 – 12:00  Mostning af egne æbler i Pometet – salg af most 

Lørdag d. 24. november, kl. 9:00 – 12:00  Mostning af egne æbler i Pometet – salg af most 
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