
KOM TIL RØDDING PÅ LØRDAG 
D E R  S K E R  E N  M A S S E  D E N  1 9 .  M A J

ÆBLETRÆERNE BLOMSTRER  
- KOM OG NYD DET FLOTTE SYN!

RUNDTUR I 
FRUGTSAMLINGERNE
Samme dag er der Limfjordsfortællinger. Her kan du komme med på en guidet
rundtur i frugtsamlingerne som indeholder æbler, blommer, nødder og
spisekastanjer. Samlingerne er skabt som nationale kopisamlinger for bevarelse af
genetisk materiale. Turen byder også på fortællingen om, hvordan det hele
startede. Undervejs nyder vi smagen af sidste års most og ser en masse smukt
blomstrende æbletræer. Den guidede tur er en del af programmet for "Lokale
Fortællinger" i Limfjordsområdet (læs mere om lokale fortællinger her:
https://www.enjoy-limfjorden.dk/lokale-fortaellinger ).  
Dette arrangement foregår fra kl. 10:30 - 12. Billetter koster 50 kr. og kan købes
online på Visit Skive her: https://www.visitskive.dk/booking/19661

Efter at have oplevet Pometet kan dagen fortsætte på Spøttrup Borg som ligger lige
på den anden side af vejen. Her er der afslutning på Skivemødet med koncert og
historiske oplevelser. Arrangementet og adgang til borgen er gratis denne dag.  

Følgende program er taget fra Skivemødets hjemmeside:  
Familier kan pakke en god madkurv, slå sig ned på Kamppladsen, nyde musikken
og gå på opdagelse i borgens historiske rum. Tag din egen mad med til en hyggelig
dag på borgen. 
Kl.11 til kl.17: Spøttrup Borgs Venner vil lave levende historie på borgen. I porten
står drabanten og leder gæsterne sikkert videre til gårdspladsen, hvor lyden af slag
på ambolten kommer fra smeden og tæt ved grydens damp farves ulden i smukke
farver. I Fruestuen på borgen er der smagsprøver på middelalderens kogekunst og
her sidder kvinder og mænd og dyrker de gamle håndværk såsom broderi og
træsnitning. Uden for borgen i Urtehaven fortælles om urternes helbredende
virkning. På pladsen nord for borgen er flotte veteranbiler fra Foreningen
Krumtappen stillet op til skue og beundring. Udenfor står også Landbokvinderne og
giver smagsprøver på mad lavet ud fra lokale råvare. 
Kl.14 til kl.14.45: Inger Støjberg og Christian Have om et Danmark i balance 
Kl.14.45 til kl.15.30: Koncert ved Prinsens Musikkorps med solist Rasmus Bjerg 
Kl.15.30 til kl.16: Limfjords koret synger og Steffen Brøns er på trompet 
Kl.16 til kl.16.45: Koncert ved Prinsens Musikkorps med solist Rasmus Bjerg 

Start dagen med ”Åbent Hus” i Pometet. Se de forskellige frugttræssamlinger
og hør om årets gang i Pometet. Der er arbejdsdag i Pometet, så du kan
møde de frivillige som passer området og se, hvad de laver. Du kan også blive
lidt klogere på, hvad foreningen "Rødding - Æblets By i Salling" er involveret i.
Dette arrangement foregår fra kl. 9:30 – 12:00 og er gratis.

SKIVEMØDET PÅ SPØTTRUP BORG

Udarbejdet af: 
Markedsføringsgruppen

under Rødding2020. 
 

Ved spørgsmål kontakt:  
Mette Plougmann Høegh, 

tlf. 51922805, e-mail:
metteplougmann.hotmail.com 

https://www.visitskive.dk/booking/19661
http://skivemoedet.dk/event/middelalderen-paa-spoettrup-borg/


BIZZART ER ÅBEN MED NY UDSTILLING

BIZZART ER ÅBEN MED NY UDSTILLING

Besøg Bizzart som bl.a. indeholder galleri og butik. Stedet byder på masser
af kunst og i øjeblikket kan du bl.a. se gæsteudstilleren: Dangira Pyragaite
fra Litauen. Bizzart er beliggende overfor Brugsen i Rødding og har på
lørdag åben fra kl. 10 - 14. 

Kom ind og køb møbler, lamper og meget mere hos Spøttrup Bolig Outlet fra
små lokale virksomheder, og spar mellem 40-70% af ny prisen. Du finder
butikken i Rødding på Kærgårdsvej 25. På lørdag er der åben fra kl. 10 - 14.

SPØTTRUP BOLIGOUTLET

På en gård udenfor byen bor Snapsekongen. Han har en butik i en lade, som
han kalder for Snapsetinget. Adressen er Bakkedraget 8. Snapsekongen og
hans kone modtager gerne besøgende i butikken, hvor man som regel også
får smagsprøver på snapsene. Der er åben fra kl. 11-16.

BESØG HOS SNAPSEKONGEN

Der er god grund til at komme til Rødding på lørdag!  

V i  s e s  d e n  1 9 .  m a j  2 0 1 8

Det foregår også...

BIZZART ER ÅBEN MED NY UDSTILLING


